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Vážení čtenáři,
když se řekne březen, většina z nás okamžitě doplní: březen – za kamna vlezem. Jenže opravdových 
kamen v domácnostech ubývá a radiátory se do lidových pranostik nějak nehodí. Tak se raději nechte 
zlákat některou z pozvánek z březnového čísla řepské sedmnáctky a vydejte se někam za kulturou. 
nabídka je opět pestrá, a to pro všechny věkové skupiny. Pokud chcete být hodně aktivní a rozhod-
nete se v březnu zahájit jarní úklid, přijde vám vhod pravidelná informace o tom, kdy a kam lze 
odkládat nejen objemný odpad z domácností, ale také bioodpad a nebezpečný odpad.
A jestli bude počasí takové, že se přece jen rozhodneme zůstat doma v teple, zalistujte naším ča-
sopisem a přečtěte si třeba rozhovor se Zdeňkem Pernesem. Dozvíte se také, co je v řepích nového 
a co se teprve chystá. mě osobně hodně potěšila informace o zřízení první přípravné třídy pro děti 
s odkladem školní docházky v naší městské části.
hezké poslední zimní a první jarní březnové dny vám za celou Redakční radu přeje

Martina Vojíková

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121: 
Pondělí: 8.00–12.00/13.00–17.30 hodin 
Středa: 8.00–12.00/13.00–18.30 hodin 
Pátek: 7.30–11.00 hodin

Ověřování – Czech POINT Žalanského 291: 
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30 
Úterý 7.30–12.00/12.30–15.00 
Středa 7.30–12.00/13.00–18.30 
Čtvrtek 7.30–12.00/12.30–15.00 
Pátek 7.30–12.30

Czech POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

Ověřování Španielova 1280:  
v úředních hodinách odboru výstavby 
pro potřeby jeho klientů

Podatelna – Czech POINT Žalanského 291: 
Pondělí 7.30–17.30 
Úterý 7.30–15.00 
Středa 7.30–18.30 
Čtvrtek 7.30–15.00 
Pátek 7.30–12.30

Matrika Žalanského 291: 
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30 
Středa 8.00–12.00/13.00–18.30 
Pátek pouze po domluvě s matrikářkami

Informace na tel. 234 683 111
nebo www.repy.cz

Rada MČ Praha 17 mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ
•  složení školských rad ZŠ genpor. Fr. Peřiny, 

Praha-řepy, Socháňova 1139 a ZŠ Jana We-
richa, Praha-řepy, Španielova 19/1111;

•  sumarizaci stížností, petic a jiných podání 
za rok 2014;

•  informaci o podepsání „Smlouvy o financo-
vání projektu v rámci Operačního programu 
Praha – konkurenceschopnost“ na projekt 
„Revitalizace parteru sídliště řepy“, která 
stvrzuje dotaci ve výši 5.278.591,76 kč;

•  informaci o podepsání „Smlouvy o financo-
vání projektu v rámci Operačního programu 
Praha – konkurenceschopnost“ na projekt 
„Aktivní lesopark řepy“, která stvrzuje do-
taci ve výši 13.856.827,18 kč.

SOUHLASILA
•  s vypsáním výzvy ve zjednodušeném podli-

mitním řízení na realizaci akce „Rekonstruk-
ce vytápění v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudo-
va 1024, Praha 6 - řepy“;

•  s přijetím nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky na zpracování projektové dokumenta-
ce a zajištění inženýrské činnosti „Dům s pe-
čovatelskou službou v Praze-řepích“; 

•  s bezúplatným poskytnutím tělocvičny včet-
ně zázemí v ZŠ genpor. Fr. Peřiny pro pořá-
dání 23. mistrovství čR v silovém trojboji 
dne 28. února 2015;

•  s termíny podání žádostí o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2015/2016.

SCHVÁLILA
•  rozpočtová opatření č. 83 – 92;

•  smlouvu mezi mč Praha 17 a 4 Fitness Con-
sulting, Sokolovská 40/57, Praha 8 na pro-
jekt „Cvičení pro seniory“ na rok 2015;

•  na základě žádosti SOC navýšení počtu pra-
covníků odboru o 1sm. s polovičním úvaz-
kem na pozici veřejný opatrovník; 

•  prodloužení doby trvání stávající provo-
zovny sběrných surovin ještě o posledních 
6 měsíců, tj. do 30. 6. 2015 (revokace usne-
sení Us Rmč 000609/2014 ze dne 22. pro-
since 2014);

•  zamýšlený prodej bytových jednotek byto-
vého domu č. p. 1135, č. p. 1136, č. p. 1195, 
č. p. 1196, č. p. 1197 a č. p. 1198 oprávně-
ným nájemcům, včetně pozemků pod byto-
vými domy: Jiránkova č. p. 1135 na pozemku 
parc. č. 1293/104 o výměře 523 m2, Jirán-
kova 1136 na pozemku parc. č. 1293/97 
o výměře 523 m2, Vondroušova č. p. 1195 
na pozemku parc. č. 1784 o výměře 311 m2, 
Vondroušova č. p. 1196 na pozemku parc. 
č. 1293/328 o výměře 229 m2, Vondroušo-
va č. p. 1197 na pozemku parc. č. 1293/329 
o výměře 225 m2 a Vondroušova č. p. 1198 
na pozemcích parc. č. 1757 o výměře 114 m2, 
parc. č. 1756 o výměře 47 m2 a parc. č. 1754 
o výměře 64 m2. Pozemky jsou vedeny jako 
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno 
u katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, ka-
tastrální pracoviště Praha na listu vlastnic-
tví č. 82, pro katastrální území řepy, obec 
Praha.

Barbora Skalníková, Dis.,
kancelář starostky

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách 
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě na Odboru kanceláře starostky 
MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 13. 5. 2015 OD 14 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRůHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy.



ZDENĚK PODHŮRSKÝ
KAMILA NÝVLTOVÁ

ABBA REVIVAL
ZDEŇKA ŽÁDNÍKOVÁ

MARTIN DVOŘÁK

Party casino, barmanská show, 
DJ, taneční show, degustace vín, 
kartářka, slosovatelné vstupenky  

o zajímavé ceny...

Vstupné: 200 Kč 
V ceně welcome drink a malé pohoštění

Předprodej: 
ÚMČ Praha 17, Žalanského 12b, 163 00  Praha-Řepy
 KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha-Řepy

tel.: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz  

www.pruhon.cz
www.repy.cz

BENEFIČNÍ AKCE S HUDBOU, TANCEM 
A ZÁBAVNÝM PROGRAMEM V ŘEPSKÉ 

SOKOLOVNĚ NA CHOBOTĚ!

SPOLEČENSKÝ  
VEČER  

PRAHY 17

SPOLEČENSKÝ  
VEČER  

PRAHY 17
Pátek 27. 3. 2014 

ve 20:00 hod
Sokolovna Řepy

Pátek 27. 3. 2014 
ve 20:00 hod

Sokolovna Řepy
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milí čtenáři,
březnové číslo řepského zpravodaje vám 
jistě zlepší náladu, nejen že oznamuje pří-
chod jara a prvních hřejivých paprsků, ale 
také přináší množství novinek z naší měst-
ské části. nová radniční koalice má za sebou 
úspěšný start do nového volebního období, 
a tak vám přináším samé dobré zprávy.
Předně ke změnám v dopravě, které pláno-
val ROPID s negativním dopadem na občany 
řep. Jsem velice ráda, že vám mohu slíbit, 
že avizované rušení linek mhD se nekoná. 
musím říci, že série jednání nebyla vůbec 
jednoduchá, ale naše zamítavé stanovis-
ko se nakonec vyplatilo a povedlo se nám 
uhájit maximum pro nás, řepské obyvatele. 
Jako bonus, který se nám podařilo prosadit, 
bych ráda vyzdvihla prodloužení linky č. 264 
z bílé hory na metro Petřiny. Dalším velkým 
úspěchem je fakt, že linka č. 180 bude jezdit 
do Zličína každá. Věřím, že tyto skutečnosti 
vás potěší a cestování městskou hromadnou 
dopravou pro vás bude snazší. 
Radostnou zprávu mám pro všechny rodiče 
dětí s odloženou školní docházkou. Již od 
září tohoto roku bude fungovat přípravná 
třída v Základní škole genpor. Fr. Peřiny 
v Laudově ulici. Tento „nultý ročník“ pomů-
že překlenout problematické období v živo-
tě budoucím prvňáčkům a usnadní mnoha 
dětem vstup do první třídy. Podrobnosti 
přinášíme na sedmé straně.
Přeji vám radostný březen a dobrou náladu 
třeba na kulturních akcích, které jsme pro 
vás tento měsíc připravili.

Slovo starostky

Jitka Synková
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OTÁZKA MĚSÍCE BŘEZNA

Téma měsíce: Obchody a služby
Jste spokojeni s nabídkou obchodů a služeb v naší městské části?

Abych mohl na uvedenou otázku odpovědět kom-
plexně, musím provést jisté srovnání, jak vypadá 
obchod a služby v sousedních městských částech. 
V řepích bydlím od roku 1982. V uvedeném období 
byla obslužnost obyvatel řep nízká. 
část řepy I. měla k disposici nově dobudované kbV 
U beránka, které z valné části sloužilo i městské 
části řepy II. V té době byla občanská vybavenost 

Prahy 5 a 6 podstatně lepší. Sociální skladba obyvatel Prahy 17 byla 
zcela jiná než dnes. Jednalo se o generaci čtyřicátníků, kteří ráno od-
jeli do zaměstnání, a řepy se vylidnily. V současné době má Praha 17 
proporcionálně rozložené prodejní jednotky potravin a drogerie po celé 

ploše a jedná se prakticky ve všech případech o prodejny jak s vysokou 
kulturou prodeje, tak sortimentu, kvality a čistoty. Domnívám se, že 
nejnavštěvovanější jsou Lidl a billa. Účelně a velmi esteticky jsou umís-
těny maloprovozovny služeb v makovského ulici. Součástí dokonalé ob-
čanské vybavenosti jsou i nákupní střediska hornbach, ObI, a na dosah 
je i OC Šestka a Sconto. 
Všechny výše uvedené skutečnosti nenutí obyvatele řep, aby jezdili za 
nákupem do OC nový Smíchov, protože jejich potřeby jsou plně saturo-
vány v rámci občanské vybavenosti Prahy 17.
Také dopravní obslužnost plně odpovídá i nejnáročnějším požadavkům 
na spojení s centrem. 

U nás v řepích a nejbližším okolí můžeme najít 
pobočky nepřeberného množství supermarketů, 
hobbymarketů, ale i bank či české pošty (otevřena 
i v sobotu). Tuto výhodu si uvědomím vždy, když 
jsem mimo Prahu, něco potřebuji a zjistím, že nej-
bližší obchod s danou věcí je vzdálen 15 km. V tom-
to ohledu má naše městská část přímo strategicky 
výhodnou polohu. Proto také vedení naší městské 

části nyní tolik bojuje s magistrátem, aby se plánovanou změnou linek 
mhD nezhoršila dopravní obslužnost a spojení v rámci řep a blízkého 
okolí. Domnívám se, že nabídku služeb významně zlepšilo i vybudování 

pasáží v ulici makovského. I zde však platí, že důležitá není pouze na-
bídka, ale i poptávka po daném druhu obchodu či služeb, neboť řada 
z nás upřednostňuje jejich nákup ve středu města nebo nákupních cen-
trech a několik málo nájemců se zde proto již vyměnilo. Snad jediné, co 
mě v tomto ohledu trochu trápí, je, i přes dílčí zlepšení v poslední době, 
stav některých zákoutí OVUSu a přilehlého okolí, které městská část 
nemůže příliš ovlivnit, neboť nejde o její majetek. často se zde schází 
popíjející individua. Zde vidím jedinou možnost, pokud jejich chování 
překročí únosnou míru, okamžitě volat městskou policii, která v těch-
to případech, jak jsem měl několikrát možnost vidět, zasahuje rychle 
a důsledně.

S nabídkou obchodů a služeb v řepích jsem vcelku 
spokojená. Především po rekonstrukci panelo-
vých domů na makovského ulici ve vybudované 
pasáži přibylo hodně obchodů a také služby pro 
občany. Donedávna mi v řepích chyběla prodej-
na masa a uzenin, kde by měli na pultech čerstvé 
a dobré maso, ale poté, co se v Shopping Pointu 
na Slánské na úrovni prodejny Albert otevřela no-

vá prodejna, nic v řepích nepostrádám. Vše, co nutně potřebuji, je 
v okolí dostupné.

Martina Bassy 

Ing. Pavel Franěk  KSČM

Bc. David Števík  ODS

Se službami v řepích jsem celkem spokojen.  Dou-
fám, že dojde ke zrušení benzinky v ulici Šimono-
va, jak bylo slibováno před volbami v roce 2014. 
nová obchodní pasáž i kulturní centrum Průhon 
jsou dobře zrealizované projekty zastupitelstva. 
Chybí zde již jen plavecký bazén.

Jan Černý
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Na radnici působíte již od roku 2010. Co vás do politiky přivedlo?
myslím, že mě politika začala přitahovat už hodně dávno, je to skvělá pří-
ležitost poznat se s celou řadou zajímavých a schopných lidí, být součástí 
týmu. Těch věcí je asi více.

Co máte na své práci nejraději?
Věnuji se životnímu prostředí a dopravě a zároveň územnímu rozvoji, což 
jsou dle mého názoru přesně ty obory, kde se člověk může seberealizovat 
a to mě na té práci strašně baví. Do jisté míry mám rád operativní řešení 
problémů, kdy „včera bylo pozdě“. 

Co je pro vás ve funkci místostarosty nejtěžší?
Já vlastně ani nevím, zda je něco nejtěžší, ale občas se při práci potkám 
s lidskou závistí. 

Z čeho jste měl v uplynulém volebním období největší radost?
Já mám radost vždy, když se nám povede uspět v grantech z eU a realizo-
vat tyto projekty. V letošním roce budeme realizovat minimálně tři ve výši 
přesahující 20 milionů kč, což mi přijde úžasné. 

Můžete tyto projekty čtenářům přiblížit trochu více?
například projekt revitalizace parteru sídliště. Jedná se o vytvoření nové-
ho příjemného prostředí v místě pěší komunikace mezi ulicí makovského 
a Španielova. Původní asfaltový chodník bude odstraněn a místo něho bu-

de nový z kamenné dlažby, do které budou vyfrézovány zajímavé letopoč-
ty. nebude chybět nové osvětlení, stromy a keře, atypické lavičky, prostě 
krásné místo pro setkávání.

V loňském roce byl realizován projekt „Zdravé a hravé Řepy II“. 
Díky němu máme v naší městské části velkou spoustu úžasných 
dětských hřišť. Kolik jich přesně prošlo touto skvělou obnovou?
V řepích máme přes 40 hřišť, ať se jedná o dětská, víceúčelová či fitness 
a drtivá většina z nich je zrekonstruovaná. V letošním roce budeme inves-
tovat do hřiště v ulici Opuková, které přímo sousedí s kulturáčkem na bílé 
hoře.

Dostanou se k vám i reakce od uživatelů? Jsou s novými hřišti 
a sportovišti návštěvníci spokojeni?
mám vesměs velmi pozitivní reakce, samozřejmě se ne vždycky trefíme 
všem maminkám do vkusu, ale důležité je, aby ta hřiště bavila děti. Pro ně 
to přeci děláme.

Čeho byste chtěl ještě dosáhnout?
nemám žádný vyloženě přesný cíl, jsem spokojený s tím, co momentálně 
dělám. Práce mě skutečně naplňuje a baví, ale nikdy neříkejte nikdy :)

Co vám v Řepích nejvíc vadí?
Sprejeři. Jsou to ubožáci, kteří nikdy nic nedokázali a pravděpodobně ani 
nedokážou.

Máte velkou zásluhu na tom, že v Řepích je skatepark. Plánujete 
nějaký další zajímavý projekt?
Plán vybudovat skatepark nepochází z mé hlavy, k realizaci mě přivedl můj 
předchůdce. Výstavba skateparku byla přesně ta realizace, ze které má člo-
věk radost. byla to perfektní spolupráce s místními lidmi, kteří se tomuto 
sportu věnují. 
Aktivní lesopark, to myslím, bude další velice zajímavý projekt, jsem straš-
ně zvědavý, zda se bude líbit.

Co přesně tento lesopark návštěvníkům nabídne?
Jedná se o revitalizaci celkem rozsáhlého území v oblasti lesoparku U bo-
roviček. bude zde například instalována nejdelší skluzavka, která v řepích 
bude a mnoho sportovně relaxačních prvků pro všechny věkové kategorie. 
moc bych si přál, aby se toto místo stalo naší „řepskou Ladronkou“. Celá 
akce by měla trvat cca půl roku. Začít chceme ihned, jak nám to dovolí 
počasí.

Děkuji za rozhovor a společně se všemi řepskými obyvateli se těším na no-
vé projekty.

Radka Sálusová

Otázky pro zástupce starostky Martina Marka
V dnešním čísle Řepské sedmnáctky vám představujeme dalšího zástupce starostky naší městské části, Martina Marka, v jehož 
kompetenci je územní rozvoj a investice, doprava a životní prostředí. O blaho řepských občanů v těchto oblastech se stará již 
druhé volební období.

Martin Marek (37)
•  na radnici působí od roku 2010 (ODS).
•  Vzdělání: SOŠ dopravní.
•  Ženatý, dvě děti – dvojčata (7).
•  hobby: squash, snowboard a dvojčata J
•  V řepích žije od roku 2003.

Foto: -mish-
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Zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 25. února 2015 schvá-
lilo zásady pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 
sociálních služeb, školství, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní pro-
středí. Dotace, jejímž poskytovatelem bude městská část Praha 17, před-
stavuje účelovou dotaci z rozpočtu městské části.
Zastupitelstvem schválené dotační programy se budou týkat aktivit spor-
tovních oddílů působících v obvodu městské části Praha 17, volnočasových 
aktivit dětí, mládeže, studentů, seniorů a občanů se zdravotním postiže-
ním, podpory sociálních služeb poskytovaných na území městské části, 
podpory činnosti základních a mateřských škol v městské části, podpory 
kultury a podpory péče o zeleň a ochranu životního prostředí.

Žádat lze o dotace v rámci těchto programů:
•  Dotace na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a starších dos-

pělých, která může být poskytnuta na pravidelnou sportovní činnost 
dětí a mládeže (26 let a mladší), na činnost zdravotně handikepovaných 
sportovců, na podporu trenérů dětí a mládeže, na podporu cvičitelů, 
trénujících starší dospělé nad 60 let a na pravidelnou sportovní činnost 
starších dospělých nad 60 let.

•  Dotace na podporu závodní činnosti a organizaci významných spor-
tovních akcí může být poskytnuta na pořádání významných sportovních 
akcí v řepích republikového či mezinárodního charakteru, na zajištění 
účasti na významných sportovních akcích v tuzemsku i zahraničí, na vý-
konnostní sport klubů hrajících soutěž dospělých řízenou republikovým 
svazem. Dotace na výkonnostní sport je určena pro všechny věkové ka-
tegorie.

•  Dotace na podporu provozu a údržbu sportovišť a sportovních areálů 
může být poskytnuta na zajištění provozu sportovišť a sportovních areá-
lů a na zajištění jejich oprav.

•  Dotace na podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže, seniorů 
a občanů se zdravotním postižením může být poskytnuta na provoz 
volnočasových klubů pro děti a mládež, na provoz letních a zimních tá-
borů pro děti, na provoz volnočasových klubů pro seniory a na provoz 
volnočasových klubů pro postižené.

•  Dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných na území MČ Pra- 
 ha 17 může být poskytnuta k úhradě nákladů na podporu sociálních 

 služeb poskytovaných na území správního obvodu mč Praha 17. Pří-
jemcem dotace se rozumí poskytovatel sociálních služeb, který splňuje 
náležitosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů. Poskytnutá dotace je určena především na následující 
druhy sociálních služeb: pečovatelská služba, osobní asistence, odbor-
né sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením a na provoz nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež.

•  Dotace na podporu činnosti základních a mateřských škol v MČ Pra-
ha 17 může být poskytnuta na integraci handikepovaných žáků, speci-
ální péči, pomůcky a učební materiál, obnovu počítačového vybavení 
včetně programů, obnovu vybavení škol, revitalizaci zahrad a jejich vy-
bavení, realizaci různých forem primární prevence, materiál pro soutěže 
pořádané školami.

•  Dotace na podporu kultury může být poskytnuta na realizaci kulturních 
programů a na zajištění provozu kulturního zařízení.

•  Dotace na podporu péče o zeleň a ochranu životního prostředí může 
být poskytnuta na podporu péče o vzhled veřejné zeleně, např. na revi-
talizaci předzahrádek a jiných veřejných ploch a na ochranu životního 
prostředí v mč Praha 17.

Zastupitelstvo městské části na zasedání dne 25. února 2015 schvále-
né dotační řízení pro rok 2015 vyhlásilo a nechalo zveřejnit na webo-
vých stránkách Městské části Praha 17, proto sledujte prosím stránky 
www.repy.cz, na těchto stránkách budou uveřejněny bližší podmínky 
o podání žádostí, žadatelích, poskytnutí a evidenci dotací, jejich kontrole 
a vyúčtování.

Žádosti o dotaci budete podávat prostřednictvím závazného formuláře 
ŽÁDOST PRO ROK 2015 jedenkrát v písemném vyhotovení včetně pří-
loh a jedenkrát elektronicky ve formátu Microsoft Word bez příloh na 
e-mail dotace-ekn@repy.mepnet.cz v termínu ode dne vyhlášení do 
25. 3. 2015.

Marcela Haladová,
vedoucí oddělení správy daní a poplatků

Dotace Městské části Praha 17
Městská část Praha 17 poskytne dotace v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, školství, kultury a péče 
o veřejnou zeleň a životní prostředí z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

Termíny přistavení:
– dne 2. 3. 2015 od 14,30 do 17,00 hod.                                – dne 7. 4. 2015 od 8,00 do 11,00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném 

na parkovišti u úřadu MČ Praha 17 - Řepy, Žalanského 291/12b.  

Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s. a úřadem MČ Praha 17 - Řepy 

nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální 

zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu – výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)  – informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

– převzetí reklamace – tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na tel. číslech 267 175 366  a 267 175 202,   www.ppas.cz

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
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každoročně v našich mateřských školách zůstává okolo 60 dětí s odkladem 
školní docházky. Důvody jsou různé, ale všechny tyto děti potřebují indi-
viduální péči, kterou je při současné naplněnosti tříd náročné zajistit. Pro 
děti, kterým byl doporučen odklad školní docházky, v letošním roce chys-
táme otevření přípravné třídy. Tento „nultý“ ročník povede kvalifikovaný 
pedagog, třída bude umístěna v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště v Laudo-
vě ulici. Rada městské části Praha 17 se rozhodla podpořit zřízení jedné pi-
lotní přípravné třídy k 1. 9. 2015. Podpora není jen formální, protože bude 
nutné finančně zajistit vybavení třídy a platy pracovníků od září do prosin-
ce školního roku 2015/2016, než poskytne mhmP dotaci. O zařazování dětí 
do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného 
zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení.
Cílem této třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do výchovně-
-vzdělávacího procesu v první třídě a předcházet případným neúspěšným 
začátkům, které by mohly negativně ohrozit průběh dalšího vzdělávání. 
Další snahou je odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich rozvoj 
a podpora ve spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních aktivitách. 
Děti, které budou třídu navštěvovat, mohou poté nastoupit do první třídy 
kterékoliv základní školy.
V naší městské části doposud taková třída neexistovala. Věřím však, 
že v počtu cca 15 žáků ve třídě budou děti mít dostatečný prostor svůj 
handicap vyrovnat a do první třídy tyto děti již vstoupí naprosto při-
pravené. 
Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné 
školní docházky. V případě zájmu mohou žáci této třídy navštěvovat školní 
družinu a obědvat ve školní jídelně (obě služby budou zpoplatněny stejně 
jako u ostatních žáků 1. stupně). „Předškoláčci“ také budou moci využívat 
nabídky některých kroužků pro 1. stupeň.

byla stanovena následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při 
rozhodování o přijetí dětí do přípravné třídy v případech, kdy počet při-
jatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou 
kapacitu počtu žáků v přípravné třídě základní školy.

Do přípravné třídy se přijímají:
1.  Děti s místem trvalého pobytu v městské části Praha 17.
2.  Děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařaze-

ním do přípravné třídy se vyrovná jejich vývoj. Odklad školní docházky 
musí být žákům udělen v ZŠ Jana Wericha nebo ZŠ genpor. Františka 
Peřiny.

3.  Děti, kterým bylo doporučeno pedagogicko-psychologickou poradnou 
přijetí do přípravné třídy. ZŠ projedná žádost s danou mŠ.

V případě většího počtu zájemců je rozhodující doporučení ředitelky ma-
teřské školy z mč Praha 17.

Přihlášky do přípravné třídy se budou vydávat na ředitelství školy, kde byl 
dítěti udělen odklad školní docházky od 7. 4. 2015 do 17. 4. 2015. 
Přijímat zpět se budou v termínu od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015 ve škole, kde 
rodiče obdrželi přihlášku. k žádosti o přijetí je třeba přiložit rozhodnutí 
o odkladu povinné školní docházky a doporučení pedagogicko-psycholo-
gické poradny.

Informace naleznete na webových stránkách www.zs-perina.cz.
Mgr. Jitka Synková

Zřízení přípravné třídy v Základní škole 
genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 

Bližší informace a přihlášky: www.vzdelavaniprorodice.cz, tel: +420 607 452 292, email: vzdelavaniprorodice@bnvconsulting.com

KC Průhon 
Socháňova 27
Praha 6 - Řepy

KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU 
OD 9 HOD DO 13 HODKDY?

KDE?

Zpět do práce bez obav
Kurzy včetně hlídání  
dětí a občerstvení jsou ZDARMA!

 KDO?
•	 Rodiče	na	MD/RD
•	 Rodiče	vracející	se	do	pracovního	

procesu	do	2	let	po	ukončení	MD/RD

•	 Osoby	vracející	se	do	pracovního	

procesu	po	péči	o	závislého	člena	

rodiny
•	 Rodiče	samoživitelé		

(do	15	let	věku	dítěte)

•	 Podmínka	-	trvalé	bydliště		

na	území	hl.	m.	Prahy  PROČ?
•	 Dozvíte	se	užitečné	informace
•	 Objevíte	své	kvality
•	 Získáte	nové	kontakty
•	 Budete	sdílet	své	zkušenosti
•	 Získáte	certifikát

 CO?
•	 Základní kurz pro všechny:
•	 VZDĚLÁNÍM	NA	TRH	PRÁCE:	Finanční	gramotnost,		IT	dovednosti,	Právní	minimum,	Soft	skills•	 Navazující	kurzy:
•	 buď  VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCÍ PODNIKATELE/KY: Finanční	zdroje	a	účetnictví,	Marketing	v	praxi,	Právo	pro	podnikatele,	Základní	dovednosti	dobrého	podnikatele•	 a nebo VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCÍ ZAMĚSTNANCE/KYNĚ: 	Adaptace	při	návratu	do	zaměstnání,	Právo	v	zaměstnání,	Příprava	pro	zaměstnání

EVROPSKÝ	SOCIÁLNÍ	FOND
PRAHA	&	EU:	INVESTUJEME	DO	VAŠÍ	
BUDOUCNOSTI
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Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

✗	  baterie, akumulátory
✗	  nádoby od sprejů
✗	  mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
✗	  ředidla a barvy
✗	  léky a teploměry
✗	  kyseliny a hydroxidy
✗	  lepidla a pryskyřice
✗	  detergenty (odmašťovací přípravky)
✗	  fotochemikálie
✗	  pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, 

odstraňování plísní)
✗	  zářivky a výbojky

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba 
určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). 
Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení ob-
čanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského prů-
kazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo 
zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další 
údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru 
nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez 
ohledu na to, v jaké mč právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla 
je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt 
na území jiné mč, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází. 

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

12. 3. (čtvrtek)

•  ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 15.00 – 15.20

•  křižovatka ul. Severýnova – kolínova 15.30 – 15.50

•  křižovatka ul. Žalanského – ke kaménce 16.00 – 16.20

•  ul. čistovická (parkoviště proti autosalonu OPEL) 16.30 – 16.50

•  křižovatka ul. Opuková – boršovská 17.00 – 17.20

•  křižovatka ul. Třanovského – čistovická 17.30 – 17.50

•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu – Opuková 18.00 – 18.20

•  křižovatka ul. k motolu – čistovická 18.30 – 18.50

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

NVelkoobjemové 
kontejnery v březnu
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracov-
ní dny ve čtvrtek, pátek v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod 
a v sobotu od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítom-
na obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebu-
dou na daném stanovišti zůstávat přes noc.

VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

•  Parkoviště Drahoňovského – 5. 3.
•  křižovatka ul. Laudova x k Trninám – 6. 3.
•  Parkoviště hofbauerova x Žufanova – 7. 3.
•  Parkoviště u objektu bílý beránek (Šímova ul.) – 12.  3.
•  Parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče) – 13. 3.
•  ke kulturnímu domu x U boroviček – 20. 3.
•  Parkoviště Drahoňovského – 21. 3.

Co lze odložit do VOK
VOk jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např. 
nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlaho-
vé PVC, umyvadla a záchodové mísy.

Co nelze odložit do VOK
✗			směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné 

nádoby (popelnice, kontejneru) 

✗			nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie 
a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky) 

✗			odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)

✗			elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, 
přehrávače, telefony apod.)

✗			stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými 
subjekty!!!

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Kam s bioodpadem

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, 
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), 
jedlé oleje, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, biologicky nerozložitelné 
odpady apod.

biovoky  jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

Vzhledem k tomu, že k datu uzávěrky pro příjem příspěvků do měsíční-
ku Řepská 17 nebyl harmonogram BIOVOK schválen Radou HMP, prosíme 
o ověření případné změny v termínu přistavení na: www.repy.cz/umc/zpd/
vyveska-oznameni-zpd. Děkujeme za pochopení.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných 
dvorech:

•  Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906;
•  Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou), 

tel.: 251 612 343.

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod. (v zimním období 
do 17.00 hod), sobota: 8.30 – 15.00 hodin.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště BIOVOK:

•  Parkoviště  ul. hofbauerova x Žufanova – 15. 3. (ne) 9 – 12 h
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Dobrý den, 
dnes jsem si přečetla v řepské 17 o chystané obnově veřejného 
prostranství a pěší komunikace mezi ulicí makovského a Španielo-
va. Jsem tímto projektem nadšena, neboť zde trávím mnoho času. 
V souvislosti s touto úpravou bych se chtěla zeptat, budou některé 
nově vysazené stromy a keře ovocné? V posledních letech sleduji, že 
v mnoha zahraničních i tuzemských městech se přiklánějí k podob-
ným projektům a namísto okrasných dřevin vysazují rostliny užitkové. 
Dalo by se tím navázat na projekt „naučná stezka řepy“, pokud by se 
k těmto rostlinám umístily vkusné informační cedule. I menší ohrani-
čené záhonky s květinami nebo bylinami podobné těm u mC řepík by 
byly vhodné pro vzdělávání dětí. Zároveň se chci zeptat na kamennou 
dlažbu. nebude příliš hrbolatá? Tuto relativně klidnou „promenádu“ 
využívá mnoho maminek s kočárky a malé děti na tříkolkách a odrá-
žedlech jak k oddechu, tak jako cestu do školky. bude pro ně i nadále 
vhodná? Za vaši odpověď děkuji. 

Šafránková 

Dobrý den,
bohužel vás zklamu, ale ovocné keře ani stromy vysadit neplánujeme, 
na tomto místě budou nově vysazeny osmileté javory.
Ohledně vašeho dalšího dotazu k novému povrchu bych vás všechny 
rád ubezpečil, že nový povrch bude naprosto vhodný právě ke všem 
činnostem, které popisujete. bude se jednat o dlažbu z opalované žu-
ly, která splňuje veškeré normy včetně smykového tření.

Martin Marek, zástupce starostky

V rámci oddílu mladých hasičů Sboru dobrovolných hasičů v řepích fungu-
je od podzimu i družstvo dorostu, konkrétně dorostenek. Před nadcháze-
jící sezónou potřebujeme doplnit družstvo o děvčata ve věku 14 – 17 let. 
Dorostenky nyní trénují každé úterý od 17 do 18 hodin. Pokud budete mít 
zájem rozšířit jejich řady nebo se zapojit do oddílu mladých hasičů (4 až 
14 let), kontaktujte hl. vedoucí Ludmilu humpálovou na tel.: 732 613 952, 
ludmila.humpalova@gmail.com. 
Rádi samozřejmě přivítáme i nové dospělé členy. V případě zájmu nás na-
jdete každý čtvrtek od 17 hod. v hasičské zbrojnici v ulici Žalanského 1721.

Mgr. Veronika Langerová,
starostka SDH Řepy

Mladí hasiči hledají posilu

Foto: archiv SDH Řepy

Revitalizace parteru 
sídliště Řepy

Vážená redakce ŘEPSKÉ SEDMNÁCTKY,

ráda bych veřejně vaším prostřednictvím poděkovala 
místostarostovi Dr. Tomáši Fingerovi za jeho aktivní 
a opravdovou snahu zlepšit život v řepích pro všech-
ny obyvatele. Chci zde vyzdvihnout jeho obrovskou 
lidskou empatii problém spoluobčanů pochopit a také jej řešit.
Dne 14. ledna 2015 nás, seniory, místostarosta Finger navštívil v klu-
bu seniorů řepy. Seznámil nás s plánovaným rozvojem naší městské 
části, donesl k nahlédnutí podkladové studie a obrazové materiály 
plánovaného nového centra řep i domova pro seniory, které jsme si 
se zájmem prohlédli. na své návštěvě v kSř nám nabídl i možnost spl-
nění přání seniorů, pokud by bylo v jeho silách.
naše invalidní členka léta usilovala o umístění lavičky na cestě 
ke svému bydlišti. Lavičky na sídlišti sice byly umístěny, ale stále je 
jich v určitých oblastech málo. Díky intervenci místostarosty Fingera 
bude snad konečně po čtyřech letech žádostí její přání splněno. ně-
kdy pro někoho maličkost je pro druhého nezbytnost. místostarosta 
Finger prokázal nejen svou empatičnost, ale i to, že je mužem činu 
a na svém místě. 
Děkujeme i panu Zárubovi, pracovníkovi Úmč Praha 17, který převzal 
realizaci a umístění laviček. Ano přátelé, je nakonec možné, že místo 
jedné žádané lavičky, budou na travnaté ploše umístněny lavičky dvě. 
Vždyť odpočinek na lavičce v příjemném prostředí uvítá mnohý z nás, 
nejen invalidní senior.
Jsme rádi, že máme takového skvělého místostarostu i další pracov-
níky Úmč Praha 17 a moc děkujeme.

MUDr. Ludmila Hlídková, členka KSŘ
Leták vznikl v rámci  projektu „Podpora seniorů ohrožených 
a postižených domácím násilím a týráním“ podpořeným Nadací 
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, 
který je financován z Norských fondů.

 

Co je to týrání a domáCí násilí

týrání není jen fyzické násilí. Zahrnuje také psychické ponižování, 
ekonomické využívání, zanedbávání péče či sexuální násilí. 

Vnuk od babičky pravidelně vyžaduje 
podstatnou část starobního důchodu 
pro své potřeby. Paní nezbývají peníze 
na léky.

Ošetřovatelka v domově pro seniory 
se chová neuctivě k jednomu z klientů. 
Tyká mu a do koupelny ho vozí chodbou 
téměř nahého, zdůvodňuje to tím, 
že pán již nevnímá dění kolem sebe.

Seniorka darovala po smrti manžela dům synovi a jeho rodině. Snacha 
na paní slovně útočí, zakazuje jí pohyb po zahradě a vyhání ji do domova 
pro seniory.

jak pomoCi ohroženým seniorům 

V situaci domácího násilí a týrání nejste sami, nebojte se říci o podporu. 

Pokud jste se stali svědkem nebo obětí týrání či domácího násilí, nemlčte. 
Obraťte se na policii či intervenční centrum, svěřte se lidem ve Vašem 
okolí nebo zavolejte na bezplatnou anonymní linku důvěry 

senior telefon 800 157 157 a poraďte se, jak dále postupovat.

pomoC seniorům ohroženým 
domáCím násilím a týráním

letak_pro_tisk copy.indd   1 21.11.14   13:29



ROZHOVOR

1010

Můžete v krátkosti představit Radu seniorů?
Rada seniorů čR vznikla před deseti lety, jsme tedy mladá organizace, de-
setileté výročí oslavíme 29. května. když se Rada seniorů přetransformo-
vala z dřívějšího koordinačního výboru organizace důchodců a zdravotně 
postižených a převzala tento název, tak jsme měli 11 seniorských a pro-
seniorských krajských organizací. Za těch deset let jsme se rozrostli na 
26 organizací celostátního charakteru, 5 organizací regionálního charak-
teru a 40 klubů důchodců. 
Snažíme se působit tak, abychom ochránili seniorská práva a skromnou 
kvalitu života českých seniorů. A chceme tuto kvalitu v rámci možností 
českého státu povýšit na úroveň okolních zemí.
naše zastoupení je zejména ve městech, na vesnicích je Rada seniorů za-
stoupena zřídka. 
Po právní stránce jsme svaz spolků, máme asi 300 tisíc členů. 

Co je vaším hlavním úkolem?
Participujeme na vzniku právních předpisů. V loňském roce nám bylo k při-
pomínkování předloženo 17 návrhů právních předpisů a to zejména z mini-
sterstva práce, ministerstva zdravotnictví, ministerstva pro místní rozvoj 
a ministerstva financí. byly to návrhy, které mají přímý vztah ke kvalitě 
života seniorské populace a my se snažíme je ovlivňovat tak, aby tuto kva-
litu opravdu zvýšily. 

Jak to děláte?
Je třeba porovnat jejich progresivitu, co je tam lepšího, co je tam 
horšího, vypracovat stanovisko, zásadní připomínky, zpravidla dává-
me i legislativní návrhy jak zákony zlepšit. To se v loňském roce stalo 
u sedm nácti právních předpisů.  Samozřejmě, ne všechno se nám daří, 
ale nějaké úspěchy máme. Záleží na tom, jaká je vláda – zda levicová, 
pravicová nebo středová.
Dovolím si tvrdit, že kdybychom tady nebyli, byla by spousta věcí jinak. 
Vyjednáváme s vládními činiteli, loni to bylo dvanáctkrát!

Jak jste se stal předsedou této organizace?
Já pracuji pro seniory vlastně už od roku 1993. Takže všichni naši místo-
předsedové jsou starší než já, mně bude 65 let. Ve vedoucích funkcích jsem 
od roku 1997 a od roku 2003 jsem vedoucím představitelem sjednoceného 
důchodcovského hnutí. byl jsem služebně nejstarším a také jsem ve své 
profesi psal a připomínkoval zákony, tak patrně z hlediska kvalifikace jsem 
byl zvolen. Předsedou jsem byl zvolen již potřetí v tajných volbách. Po-
sledních 25 let jsem svou profesí analytik, sociolog a umím i napsat zákon, 
těch jsem napsal asi patnáct a tisíce připomínek a stovky legislativních 
návrhů k zákonům, mnohé z nich jsou dodnes v našem právním řádu.
A asi mám i důvěru svých kolegů, které si nesmírně vážím. když jsem slavil 
šedesátiny, uspořádali mi kolegové krásnou oslavu, a když jsme skončili, 
tak mi kolega řekl: „Zdeňku, oni tě mají rádi!“ A to je největší ocenění mé 
práce a opravdový důvod proč tohle dělám. 

Co považujete za největší problém českých seniorů?
Dominantním problémem je jistě valorizace penzí. A také dostupnost 
bydle ní a dostupnost kvalitní lékařské péče – to jsou v české republice 
 určitě velká témata. 
Pravicové vlády nám způsobily mnoho zla a utrpení, protože jsme měli jen 
třetinovou valorizaci penzí, zvýšilo se však DPh, takže se zdražily základní 
životní potřeby seniorské populace a poklesla kupní síla penzí. Také so-

ciál ní postavení českých seniorů (to se měří podle mezinárodních standar-
dů tzv. náhradovým poměrem – to je průměrná penze k průměrné mzdě) 
klesalo, pohybuje se to kolem 42 – 43 %. Tohle vyčítáme našim politikům 
každým rokem.
Co se týká bydlení – tak to je složitější problém, od roku 2007 je zanedbán. 
Usilujeme o finanční dostupnost nájemního bydlení, které je v české re-
publice nejdražší ze všech sektorů, což v okolních zemích není. Problém 
české republiky je v tom, že skokovým způsobem uvolnili růst nájemného, 
ale současně nebyl uvolněn růst penzí. Tím se ztížily podmínky pro udrži-
telnost nájemního bydlení pro seniory, zejména v Praze. 
Pokud se zvedá nájemné v bytě, kde se nic nezměnilo, byt není rekonstru-
ovaný – to mi připadá jako amorální, zejména v případech města, které ty 
byty dostalo zdarma.
Tento problém je opravdu v Praze veliký, zejména v Praze 6. Stanovený 
normativ obytné plochy pro příspěvek na bydlení je pro jednočlennou 
domácnost 38 m2, pokud máte byt větší, dostáváte na sociálních dávkách 
méně, to se snižuje geometrickou řadou. Takže pokud máte byt 76 m2, tak 
nedostanete nic.  
Další velké téma je i dostupnost kvalitní zdravotní péče z hlediska poplat-
ků, zejména u osob, které byly déle než měsíc v nemocnici. Penze není tak 
velká, aby měli senioři dostatek financí na to zaplatit 3000 kč, které platili 
v nemocnici a k tomu ještě třeba 9000 kč, které platili za nájem. když jste 
poplatky v nemocnici nezaplatili, poslali na vás exekutora, pokud jste ne-
zaplatil 3x nájem, mohli vás vyhodit na ulici. 
Uvítali jsme tedy zrušení poplatků v nemocnici, které tento problém vy-
řešilo.

Nabízíte seniorům pomoc např. formou poraden?
Pomoc vyhledávají většinou osamocené seniorky, protože ženy se dožívají 
vyššího věku.  mají možnost docházet do našich bezplatných poraden, loni 
jsme poskytli poradenství pro asi 2400 seniorů. babičky mnohdy přichází 
v situaci, kdy náklady na bydlení mají vyšší než penzi. S tímto problémem 
bojujeme dlouhodobě.
V roce 2010 byl proveden výzkum o dostupnosti nájemního bydlení pro 
seniory. Dělali jsme ho na všech městských částech v Praze. následně jsme 
dokonce zpracovali návrh zákona o seniorském bydlení. Ten neprošel, teď 
jsme v týmech, které tento zákon znovu zpracovávají.
Desetitisíce seniorů tak žijí ve stresech, což má také špatné zdravotní 
důsled ky.
Problém je v tom, že města nemají dostatek malometrážních bytů. mělo 
by existovat dostupné sociální bydlení, které by v případě nouze pomohlo 
tyto problémy seniorů řešit.
U nás je valorizace nespravedlivá, protože se valorizuje procentuálně. čím 
máte vyšší důchod, tím máte vyšší valorizaci, čím máte důchod nižší, tím je 
i valorizace menší. U nízkopříjmových penzí, kterých je asi 150 tisíc – tedy 
do 8000 kč, tak těm valorizace nevykryje ani inflaci a to je špatně.
Já jsem také členem odborné komise pro důchodovou reformu, komise 
pracuje již od května loňského roku a tento problém stále není vyřešen.

Máte srovnání, jak to funguje v zahraničí?
Určitě, spolupracujeme se Slovenskem, Rakouskem i německem, takže 
máme vcelku přesný přehled. Ve srovnání s okolními zeměmi jsme ve dru-
hé spodní polovině z hlediska náhradového poměru – tedy sociálního 
postavení.
Problém je v tom, že makroekonomicky se na penze vynakládá méně než 

Kvalita života českých seniorů je skromná
V dnešním rozhovoru představujeme RSDr. Zdeňka Pernese, předsedu Rady seniorů České republiky. O problémech českých 
seniorů týkajících se nejen seniorského bydlení, problémů s výší penzí či zdravotní péčí jsme si povídali v jeho útulné řepské 
pracovně.



v okolních zemích. není pravda, že je to neudržitelné, protože se u nás i při 
krizi vynakládalo 9,7% hrubého domácího produktu a v okolních zemích je 
to až 16,7 %!
nastavení je u nás zkrátka skromné, průměrná penze je 11 290 kč, což není 
žádná sláva.
Systém je nastaven tak, že abyste mohla požadovat přiznání důchodu, 
musíte mít jednak důchodový věk a jednak dobu pojištění, čili pracovní 
aktivity. Pokud děláte na černo, tak to se samozřejmě nepočítá. Dnešní 
nutná doba pojištění je 31 roků, od roku 2019 to bude dokonce 35 roků. 
když to neodpracujete, nedostanete penzi. Takže není pravda, že bude 
narůstat počet penzistů, protože lidé budou mít sice důchodový věk, ale 
nesplní potřebný počet let pojištění a nebudou tedy mít penzi. Pokud pro 
ně nebude práce nebo nebudou moci již práci vykonávat, tak budou na 
dávkách hmotné nouze. To znamená prodat majetek celoživotně nastřá-
daný a být na dávkách hmotné nouze, které jsou pro osamocenou osobu 
3400 kč měsíčně + náklady na bydlení – strašná představa! Tento systém je 
velmi přísný, je otázka, co bude dál. U nás je vysoká nezaměstnanost a je 
pravda, že lidé po padesáti letech špatně práci získávají.

Byl jste opozičním zastupitelem v Řepích, jak na tuto dobu 
vzpomínáte?
Zastupitelem v naší městské části jsem byl v devadesátých letech. mohu 
říct, že jsem vlastně řepy zakládal. V období 1998 – 2002 jsem byl i celo-
pražským zastupitelem a měl jsem tedy možnost ovlivnit i samostatnost 
řep. V té době byl intenzivní boj mezi Prahou 6 a Prahou 13 zda se naše 
území k nim nepřipojí. Jsem rád, že se podařilo prosadit samostatnost na-
ší městské části.

Sledujete činnost řepských seniorských klubů?
Ale samozřejmě, občas mě pozvou na besedu, zajímá je, co pro ně můžeme 
udělat, já zase rád sleduji náplň jejich činnosti.

Oslovujete se svými problémy také regionální politiky?
V době předvolební děláme tzv. předvolební krajské kulaté stoly, kde seni-
orům říkáme, co která politická strana pro ně udělala. Zveme různé politi-
ky, kteří přijdou a mají možnost se seniorům zodpovídat.
Prosazujeme, aby tak, jak je to v Praze, tak aby i v krajích měli senioři pří-
městskou dopravu zdarma. Zatím to takto funguje např. v Jihomoravském 
kraji.
Jednou za rok uspořádáme odbornou konferenci. Pokusili jsme se také 
změřit, jaká je kvalita života českých seniorů, to zatím nikdo nikdy neu-
dělal. Vybrali jsme si tři indikátory – reálná materiální spotřeba, kvalita 
zdraví a bydlení. Pořád je to velmi špatné, protože to stále není dořešeno.
Jako bývalý člen řepského zastupitelstva musím říct, že řepy sleduji velmi 
pečlivě. musím přiznat, že do našich poraden nechodí z řep téměř nikdo 
(v loňském roce jsme evidovali jen dvě návštěvy a ty se týkaly mezilidských 
vztahů), takže to vypadá, že v řepích se seniorům žije dobře.
Slyšel jsem, že se tady plánuje výstavba Domu s pečovatelskou službou, 
což je určitě skvělé. Dalším plánovaným projektem je prý bazén – a přizná-
vám, že v řepích bych si zaplaval velice rád.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová
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Zdeněk Pernes (64 let)
•  Vystudoval: Vysokou školu politickou.
•  Profesně působil jako výzkumný pracovník ÚRO,  

od roku 1995 OSVč.
•  Od roku 2005 je předsedou Rady seniorů čR.
•  Ženatý, tři děti.
•  Záliby: četba historické literatury.

Foto: -ras-
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Od podzimních komunálních voleb uplynuly již 
čtyři měsíce a více jak 100 dní od ustanovení 
nového vedení naší městské části. Jak uvolnění 
členové zastupitelstva využili tento čas? kolik 
práce odvedli v náš prospěch? bilance je poměr-
ně tristní, rozdělili si funkce v radě, ve výbo-
rech a komisích a projednávali běžnou agendu 
připravenou úředníky úřadu. Práce tak vždy na 
den, kdy jedná rada. A co ostatní čas, jak ho rad-
ní využili? Zřejmě k zimnímu spánku, neboť čím 
se mohli noví radní především blýsknout, bylo 
přistoupení k plnění volebních slibů koaličních 
stran. marně jsem hledal v usneseních rady ně-
jakou zmínku o realizaci volebních slibů, o prá-
ci nad koncepčními materiály, které pro plnění 
některých volebních slibů budou nezbytné, atd. 
Vždyť času je dost, další volby jsou až za čtyři ro-
ky, tak kam spěchat.
Také obrovské zklamání přineslo poslední jed-
nání zastupitelstva v prosinci minulého roku, 
na jehož programu byla pouze rutinní agenda. 
Lednové zastupitelstvo se pro jistotu vůbec ani 
nenaplánovalo, neboť by asi dopadlo stejně ja-
ko to prosincové, není nic nového a zásadního 
připraveno, aby o tom mohli zastupitelé dis-
kutovat či rozhodovat. nesmířil jsem se s tímto 
stavem a předložil jsem alespoň dva návrhy, 
které přináší něco nového. Předložil jsem návrh 
na zpracování koncepce bytové politiky v řepích 
a hospodaření s byty a na toto navazující návrh 

na zahájení kroků k prodeji domů Jiránkova 
č. p. 1135 a 1136 a domu Vondroušova č. p. 1195 
až 1198. Druhý návrh spočíval v zajištění mož-
nosti levné individuální dopravy pro seniory 
a zdravotně postižené k lékaři (v případech, kdy 
není nárok na sanitku), nebo na úřady (tzv. se-
nior taxi).
Jednání o bytové koncepci a ve volbách slí-
beném prodeji některých domů se nakonec 
změnilo ve frašku. Očekával jsem a občané, 
kteří ohledně tohoto bodu zavítali na jednání 
zastupitelstva, že se od vládnoucí koalice do-
zví alespoň základní informace k prodejům, 
kdy bude zveřejněn záměr prodeje, kdy budou 
připraveny aktualizované zásady prodeje, kdy 
lze očekávat ocenění bytových jednotek atd. 
místo toho se dověděli od několika vystupují-
cích zastupitelů z řad koalice vedené starost-
kou z ODS, že zastupitel černovský nemá právo 
takový bod navrhovat, neboť v minulosti s dal-
šími prodeji bytů nesouhlasil. Snažili se svými 
vystoupeními vzbudit dojem, že jsem byl snad 
jediný, kdo takto smýšlel. Je to samozřejmě 
hloupost, minimálně dalších 11 zastupitelů 
muselo zastávat stejný názor, neboť zastupi-
telstvo rozhoduje většinou 12 hlasů. Ovšem na 
rozdíl ode mne nenašli nikdy dost odvahy se za 
tento názor veřejně postavit a obhajovat ho. 
Svoji změnu postoje k této otázce jsem něko-
likrát na zastupitelstvu vysvětloval a předložil 

pro ni racionálními důvody. nakonec za úspěch 
považuji to, že zastupitelstvo projednalo můj 
druhý předložený návrh, tedy návrh na služby 
tzv. senior taxi a uložilo radě městské části se 
touto otázkou zabývat.
Další negativum práce nové koalice pociťuji 
přeneseně řečeno přímo na své vlastní kůži, 
když nejsou schopni něco nového tvořit tak 
bojkotují alespoň ty, kteří se snaží pro občany 
naší městské část něco aktivně dělat. Začalo to 
nezákonnou cenzurou mého článku do lednové-
ho vydání řepské 17, ve kterém jsem se vracel 
k volbám a kriticky hodnotil poměry na radnici. 
Ani po dvou měsících jsem nebyl redakcí vyrozu-
měn, proč článek nebyl zveřejněn, nebo kdy se 
tak stane. Věřím, že právo zvítězí nad bezprá-
vím a vy si článek, byť se zpožděním, přečtete. 
A pokračuje to odpíráním informací nezbytných 
pro práci zastupitele. na pokyn Jaroslava hájka, 
nového zástupce starostky, mi byla zamítnuta 
žádost o zaslání rozpočtů našich příspěvkových 
organizací (základních škol, mateřských školek, 
CSZS a kC Průhon). Jak mám hlasovat o rozpoč-
tu, když nemám možnost se s ním detailně se-
známit. Takže vážení spoluobčané, to jak plánují 
naše školy a školky v tomto roce hospodařit je 
tajné, a o to je větší důvod se o tyto informace 
zajímat.

Mgr. Bořek Černovský, 
zastupitel

Nejdříve cenzura a poté obstrukce, 
aneb Prvních 100 dní koalice

V loňském roce 
jsme v našem zpra-
vodaji řep ská 17 
uvedli velký roz-
hovor s Tomášem 
Ringelem starším 
a jeho synem To-
mášem, který se 
poctivě věnuje 
zpěvu. V minulém 

rozhovoru se nám Tomáš zmínil, že zpěvu se 
věnuje od 9 let pod vedením skvělého pana 
profesora Pavla Towena Veselého, ke kterému 
stále pravidelně dochází na hodiny zpěvu. 
mnozí z vás si jistě vzpomenou, že v rozhovoru 
nám Tomáš také o sobě uvedl, že má za sebou 
účinkování v několika úspěšných muzikálech. 
málokdo může ve 13 letech říci, že se setkal 
s takovými hvězdami, jako jsou Lucie bílá, Vác-

lav noid bárta, monika Absolonová, karel Gott 
a s mnoha dalšími. Od našeho rozhovoru uběhl 
zhruba rok, a proto jsme se rozhodli zjistit, co 
je u Tomáše nového. Tomáš nám sdělil o so-
bě překvapivé informace. V loňském roce se 
mu podařilo vyhrát konkurz do muzikálu The 
 Addams Family, ve kterém byl obsazen do role 
Pugsley. Tento muzikál stále uvádí hudební 
divadlo karlín. V tomto muzikálu Tomáš účin-
kuje vedle Lucie bílé, Jiřího korna a mnoha 
dalších. Tomáš má muzikály velice rád, proto-
že jste ho mohli vidět také v muzikálu bídnici, 
Casanova, Adam a eva nebo naháči. V loňském 
roce se mu také podařilo několikrát vystou-
pit na televizní obrazovce. Dvakrát byl na TV 
barran dov hostem zpěvačky evy Pilarové, kte-
rá si ho velmi oblíbila. ke konci loňského roku 
se Tomášovi podařilo také vystoupit v pořadu 
české televize. Od ledna letošního roku už má 

svého manažera, protože to myslí s profesio-
nální kariérou opravdu vážně. nedávno spus-
til také své oficiální webové stránky na adrese 
www.tomasringel.cz.
V letošním roce Tomáš plánuje natočit nové 
nahrávky, a pokud se podaří, tak by rád také 
natočil videoklip. kromě toho se také chystá 
vystupovat na různých akcích, protože zpívá-
ní má velmi rád. Jak jsme se v tomto článku už 
zmínili, tak zpěvačka eva Pilarová si ho velmi 
oblíbila a na podzim letošního roku si Tomáše 
pozvala na své velké koncerty, kde společně 
zazpívají duet, který se v současné době při-
pravuje. V letošním roce by měl Tomáš vystou-
pit také před panem prezidentem. Ozval se mu 
rovněž František Ringo čech, který mu nabí-
dl spolupráci. Jak je vidět, tak Tomáše čeká 
opravdu hodně práce. 

-ras-

Co právě dělá řepská „dětská hvězda“ Tomáš Ringel?
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V prosinci 2014 obdržela redakce řepské sedm-
náctky příspěvek zastupitele mgr. bořka černov-
ského, který vyjadřoval subjektivní názor je-
dince, jenž pravděpodobně neunesl porážku ve 
volbách. článek porušoval kodex Redakční rady, 
kterým se již osm let tato rada řídí. Porušová-
ní kodexu vidím v osobním napadání a střetech 
mezi politickými subjekty a jejich představiteli.
neprodleně jsem o tom informoval pana čer-
novského. V jeho odpovědi mě nazval komuni-
stickým cenzorem a řepskou sedmnáctku (dle 
názoru občanů) komunistickým Rudým právem. 

Já jsem se s takovým názorem řepských občanů 
nikdy nesetkal. naopak mám od nich veskrze 
kladné hodnocení našeho časopisu. Poté, co by-
la zvolena kompletní Redakční rada, jsem novým 
členům článek zaslal s tím, aby se k němu vyjá-
dřili. Odpověď byla souhlasná s mým názorem 
článek nezveřejnit.
Panu zastupiteli ani toto nestačilo a chtěl vy-
jádření redaktorek s tím, že se nemají co řídit 
pokyny Redakční rady a vedení radnice. V tomto 
bylo panu zastupiteli vyhověno. Redakce odpo-
věď napsala a probrala ji s Redakční radou na 

lednové schůzi. Všech šest přítomných (chyběl 
jen jeden člen) se s odpovědí absolutně ztotož-
nilo.
Ještě bych chtěl dodat, že chápu úlohu Redakč-
ní rady především v tom, aby určovala směřo-
vání tohoto časopisu. Redakční rada s tímto 
dalším článkem nesouhlasí, přesto se rozhodla 
ho tentokrát, a to bez úprav a v plném znění, 
uveřejnit.

Jan Bösser,
zastupitel a předseda Redakční rady

Dobrý start koalice – vyřešili jsme palčivé 
problémy v oblastech dopravy a školství
Považuji za svou povinnost z pozice starostky 
naší městské části na článek zastupitele bořka 
černovského reagovat a vyjádřit se k některým 
jeho nespravedlivým obviněním.
Rozhodně nemohu souhlasit s tím, že by se radní 
uložili k zimnímu spánku! naopak jsem přesvěd-
čena, že všichni se do práce vrhli s novým nad-
šením a elánem. 
Také poznámka, že nebylo svoláno lednové 
zastupitelstvo je naprosto lichá, neboť zastu-
pitelstvo naší městské části, které má za úkol 
schválit rozpočet, může být svoláno až po schvá-
lení rozpočtu hlavního města Prahy. Vzhledem 
k faktu, že Zastupitelstvo mhmP bylo letos svo-
láno na 19. února, je jasné, že jednání našeho 

zastupitelstva se v lednu uskutečnit nemohlo. 
Pan zastupitel ve svém článku napadá koalici, 
že není „schopna něco nového tvořit…“ Je te-
dy otázkou, co si pod tímto pojmem představuje 
– myslí-li, že „něco dělat pro občany“ znamená 
uveřejňovat pomlouvačné a nepravdivé články 
a tím zneužívat zpravodaj řepskou 17, musím 
jen nesouhlasit! Já si práci pro občany předsta-
vuji naprosto jinak! Jsem přesvědčena, že jsme 
na radnici v minulých měsících nezaháleli. 
Velmi intenzivně jsme se věnovali plánované změ-
ně dopravy v řepích. O podrobnostech si můžete 
přečíst v rubrice „Slovo starostky“ na straně 3.
Dalším zajímavým počinem pro občany řep je 
vytvoření konceptu zřízení nultého ročníku 

pro děti s odloženou školní docházkou (na 
toto téma máte možnost si přečíst článek na 
straně 7).
A závěrem musím napsat, že není pravdou, že by 
zastupitelé neměli možnost nahlédnout do roz-
počtů našich příspěvkových organizací či snad 
by jim byly jakékoliv informace zatajovány mým 
zástupcem Jaroslavem hájkem. naopak, všich-
ni zastupitelé měli možnost se s Jaroslavem 
hájkem setkat při diskusi nad připravovaným 
rozpočtem. Je však na každém zda této možnosti 
využil či nikoliv.

Za Radu Městské části Praha 17
Mgr. Jitka Synková, starostka

Těm, kteří se potýkají s neznalostí zákonů 
a zásad, přineslo pravděpodobně prosincové 
jednání zastupitelstva zklamání. k tomu, aby-
chom mohli jít do podrobností a předložit ob-
čanům schválené kroky vedoucí k prodeji domů, 
je potřebný souhlas magistrátu. Tento souhlas 
očekáváme, ale ještě nemáme. Pan zastupitel 
černovský je zkušený „harcovník“, který dnes 

stojí na druhé straně barikády a zcela po prá-
vu se snaží provádět kritiku jednotlivých kroků 
koalice. 
Je to dobře, jelikož konstruktivní opo-
nence nám v konečném důsledku pomá-
há. nikdo učený z nebe nespadl a navíc má 
občan pocit, že je nad činností koalice dů-
sledný dohled, který nedopustí žádné zá-

sadní pochybení. Závěrem si dovolím pouze 
připomenout, že předklad k prodeji domu 
Jiránkova 1135 a 1136 jsem předložil já a že  
pan černovský se pouze přidal požadavkem 
prodeje domu Vondroušova 1195–1198.

Tomáš Finger,
zástupce starostky

Dávám na vědomí, že na území řep, hlavně 
v ulici makovského a na konečné tramvaje 
„Sídliště řepy“ se pohybuje travič, který roz-
hazuje otrávené potraviny po okolí. Je jisté, 
že v těchto místech otrávil fenku pudla králov-
ského. Pohodil tam potraviny, kde bylo rozse-
kané sklo a fenku se nepodařilo zachránit. 
nás to potkalo také, ale díky včasnému zásahu 
veterináře máme pejska  v pořádku. 

na tomto území se pohybuje starší žena v klo-
bouku, která údajně krmí ptáky, ale podle to-
ho, co hází přes plot školky, školy a po okolí, 
to na krmení pro ptáčky nevypadá. 
Dávejte pozor na křoví a hlavně večer 
na tmavá místa, kde váš pes může něco 
„k snědku“ najít.

Jedna z vás, Lada Šefrová

Pejskaři, pozor na traviče!
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15. 3. Koncert pro hospice. na programu 
Stabat mater a Fugy pro varhany c moll, Fu-
ga d moll od Jana křtitele Vaňhala. Účinkují: 
Vojtěch Spurný – dirigent, varhanní pozitiv, 
hana Jonášová – soprán, markéta Cukrová – 
mezzosoprán, magdaléna malá – housle, Jiří 
Sycha – housle, michal Dušek – viola, hele-
na matyášová – violoncello, moderuje eva 
hazdrová – kopecká.
koncert vysílá v přímém přenosu český roz-
hlas Vltava. Od 15.00 hod. 
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

22. 3. Koncert orchestru Archioni Plus pod 
vedením michala macourka, na programu 
W. A. mozart – kouzelná flétna, Flétnový 
koncert G dur. Od 17.00 hod.
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

6. 4. Velikonoční koncert břevnovského 
chrámového sboru pod vedením Adolfa me-
lichara. Od 17.00 hod. kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné.

Vstupným na koncerty přispíváte do ve-
řejné sbírky, která probíhá na základě 
povolení Magistrátu hl. města Prahy pod 
č. j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhláše-
na na podporu činnosti a provozu Domova, 
který slouží nemocným seniorům.

Zájemci o zasílání kulturních programů 
a aktua lit z Domova se mohou přihlásit  
na e-mailu: kultura@domovrepy.cz 
Tel.: 277 003 564, mobil 774 401 337.

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy, 
tel.: 277 003 564, 774 401 337, 
www.domovrepy.cz.
Spojení: bus č. 264, zastávka Škola Řepy.

Domov sv. Karla Boromejského 
– program na březen  2015

Dětem:
15. 3.  Divadélko pro děti  
O PRINCEZNĚ MLSALCE

Děj této komedie nás zavede do království na 
straně jedné a do obyčejné chalupy na straně 
druhé... hlavní postavou je princezna, která 
stále mlsá, až z toho onemocní. V obyčejné 
chalupě si spokojeně žije pracovitý mládenec, 
dokud ho nenavštíví rozcuchaná a neupravená 
Lenóra. To vše z povzdálí sleduje vodník. A jak 
se to vše zamotá a rozmotá? To už se nechte 
překvapit. Dvě herečky a pružinové loutky vám 
vše objasní.
hraje Divadýlko z pytlíčku. Od 15 hod.
Vstupné dobrovolné. Doporučené: 50 kč.

22. 3.  Divadélko pro děti 
DOBRODRUŽSTVÍ LESNÍCH SKŘÍTKů

Jestlipak děti víte, co se děje v lese pod kapra-
dím, když právě spíte? hrají si tam lesní skřít-
kové, kteří zažívají mnoho zajímavých dob-
rodružství. necháme vás nahlédnout pod list 
kapradí, k panu Goblíkovi a paní Goblíkové a to 
budete koukat, co se jim všechno přihodí. Žijí 
v mechových chýškách, které jsou ukryté pod 
velkými listy trávy. Takže si dejte velký pozor, 
až půjdete do lesa, našlapujte opatrně, ať jim 
nezboříte chýšku či nepřišlápnete klobouček.
hraje nezávislé divadlo. Od 15 hod.
Vstupné dobrovolné. Doporučené: 50 kč.

na Bílé Hoře
program 
březen 2015

Pro dospělé:
6., 13., 20. a 27. 3. VEČERY S ŽIVOU HUDBOU

Oblíbený pohodový večer v hospůdce kultu-
ráčku s živou hudební produkcí, posezením 
u dobrého piva, vínka či kávy, ale především 
s dobrými přáteli. 
VečeRy S ŽIVOU hUDbOU POřÁDÁme V hOS-
PŮDCe kULTURÁčkU PRAVIDeLnĚ kAŽDÝ PÁ-
Tek. Od 19 hod. Vstup volný.

14. 3. VELKÝ PŘEDJARNÍ BÁL  
s kapelou ŽIVÁ HUBA

Pro velký úspěch opakujeme vystoupení 
profesionální kapely martina krulicha: ŽIVÁ 
hUbA, která Vás roztančí a pravděpodobně 
i rozezpívá svým bohatým repertoárem vel-
mi dobře známých českých hitů. (folk-rock) 
www.zivahuba.cz Od 19 hod.
Vstupné dobrovolné. Doporučené: 60 kč.

28. 3. FRANCOUZSKÝ VEČER S ŠANSONY 
A SPECIALITAMI FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ!

nenechte si ujít další oblíbený tematický ve-
čer v kulturáčku, kdy se kromě vyhlášeného 
kulinářského zážitku můžete těšit na pro fe-
sionál ní hudební produkci za zvuku francouz-
ských šansonů.
Vstupné dobrovolné. Doporučené: 60 kč. 
Od 18 hodin. hudební produkce začíná 
od 19 hodin.
Prosíme o rezervaci míst a menu předem jako 
obvykle na tel.: 602 386 271
Aktuální složení francouzského menu sledujte 
na www.kulturacek.cz

www.pruhon.cz

DIVADLO V             KC PRŮHON:

KOUZELNÍK
Sobota 21. 3. 2014 v 19:00 hod Kulturní centrum Průhon

Zažijte jedinečné spojení 
činohry a kouzelnické show. 

Hrají: Roman Štabrňák, 
Barbora Poláková. 

Vstupné zlevněné 150 Kč senioři  
a studenti, 180 Kč ostatní.
Předprodej v Kulturním centru Průhon
Socháňova 1220/27, Praha 6 - Řepy
601 324 852, vstupenky@pruhon.cz 
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Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
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Taneční čaje  
v Sokolovně Řepy

Umisťovací výstava 
koček

Disko pro děti:  
Karnevalová Piškotéka 

Divadlo:  
Kouzelník

Divadlo pro děti: Nové  
dobrodružství tří prasátek

Víkendové tvoření:  
Velikonoce

Travelshow: 
Skotsko

Společenský večer Prahy 17 
v Sokolovně Řepy

Divadlo pro děti:  
Dobrodružství čmeláka 
Brundibára

Taneční večer:
Společenské tance

Křest alba “VYBER SI”
v Sokolovně Řepy

Taneční kurzy  
v Sokolovně Řepy

Taneční kurzy  
v Sokolovně Řepy

Výstava: Martin Knut  
Návrat velkého introverta 

Taneční zábava se společenskými tanci, která je volným 
pokračováním tanečních kurzů pro dospělé a je zároveň 
pro zájemce z široké veřejnosti. Taneční škola MADAT. 
(vstupné pro veřejnost 100 Kč/pár, účastníci kurzu zdarma)

Hledáte nenáročného čtyřnohého kamaráda? Přijďte na umisťovací výstavu  
a pomozte najít domov koťatům, kočkám a kocourům, které se nacházejí  
v péči občanských sdružení z celé ČR. Děti se mohou těšit na výtvarné dílny. Vý-
těžek z akce bude věnován ve prospěch útulkových koček. Více na www.ani-
malsos.cz. (vstupné 30 Kč/děti s obrázkem kočky na čtvrtce A4 vstup zdarma)

Dlouhá zima je u konce, přivítejte s námi jaro na maškarní Piškotéce, 
kde můžete tancovat, blbnout a dovádět s ostatními dětmi nebo si něco 
pěkného vytvořit v naší dílně. Součástí je jako vždy i malování na obličej. 
(vstupné zdarma)

Zázrak nikdo z nás udělat nedokáže. Ani velký kouzelník. Proto mu nezbý-
vá než v něj věřit a doufat. Zažijte jedinečné spojení činohry a kouzelnické 
show. Hrají: Roman Štabrňák, Barbora Poláková. Nevhodné pro děti do 12-
ti let. Agentura Familie. (vstupné 150 Kč senioři a studenti/180 Kč ostatní) 

Prožijte s prasátky dobrodružnou výpravu až do vzdálené Afriky, kam se 
chystají na návštěvu za strýčkem Kancem. Po cestě je čeká mnoho veselých 
příhod a seznámí se s dalšími postavičkami. Divadlo SKAZKA. (vstupné 40 Kč)

Vyrobte si vlastní velikonoční přání, věnec z vyfouknutých vajec a zdobený 
květináč s osením. Akce je určena pro děti od 8 let nebo dospělým s dítětem 
od 2 let. Akce se bude konat při minimálním počtu 5 účastníků. Přihlášky  
a platby nejpozději do 25. 3. v kanceláři č. 2. (cena 250 Kč včetně materiálu)

Když se řekne Skotsko, první co se lidem vybaví je Lochnesská příšera, 
kostkované sukně, zrzavé vlasy a typická deštivá atmosféra na zelených 
kopcích pokrytých mlhou. O Skotsku vám povypráví Filip Šír, který tuto 
zemi zažil na vlastní kůži. (vstupné dobrovolné)

Městská část Praha 17 vás srdečně zve na slavnostní galavečer s živou hud-
bou a bohatým programem. Večerem provází Z. Podhůrský, hraje ABBA Re-
vival, uslyšíme K. Nývltovou a zatančíme si s M. Dvořákem. Tombola, party 
casino, barmanská show, kartářka, welcome drink v ceně. (vstupné 200 Kč) 

Činoherní představení s loutkami a písničkami pro nejmenší děti, ve kte-
rém vás broučci provedou různými ročními obdobími. Vhodné pro děti 
od 3 do 9 let. Liduščino divadélko. (vstupné 40 Kč)

Společenské tance ve standardních a latinskoamerických rytmech. V ceně 
je zajištěno občerstvení. Vstupenky je možné zakoupit v KC Průhon nebo 
v tanečním kurzu v ZŠ Kuncova 1580/1, Praha 5 – Stodůlky vždy v ÚT od 
19:30 do 21:30. Více na www.tanecniprodospele.cz. (vstupné 150 Kč)

Mladý pražský rapper, vystupující pod jménem zAchy Arts, vydává nové 
album s názvem „VYBER SI“. Spolu s ním desku pokřtí i několik dalších hu-
debníků, kteří se na jejím vzniku podíleli. Těšte se na skupinu NON LIMIT, 
AUSTY, RIKO, KOFUNO, zpěvačku WITTY a také na SPECIÁLNÍHO HOSTA. 
Celá akce bude probíhat za doprovodu živé hudby. (vstupné 70 Kč)

Pravidelné taneční kurzy pod vedením Martina Dvořáka  
a Zuzany  Šilhánové, mistrů ČR patřících mezi světovou 
špičku. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky a pro zájem-
ce, kteří si chtějí zopakovat základní figury.

Pravidelné taneční kurzy vhodné pro absolventy základních 
kurzů a pro zkušenější tanečníky, kteří znají pokročilejší figury.

Více info na tel.: 603 483 002 nebo na mailu: dance@dvorak-silhanova.cz

Výstava exkluzivního výběru současné slovenské tvorby, která potrvá až do 
června 2015. Druhým výtvarníkem v řadě je Martin Knut, který si na svých 
obrazech pohrává s plností a prázdnotou, linií a plochou a zdánlivě jedno-
duché motivy tak skrývají nejrůznější příběhy. Dalšími výtvarníky budou: 
Alexandra Barth, Miroir Noir, Kristína Revucky Mésároš. (vstupné zdarma)
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25. ledna odpoledne se kulturáček na bílé hoře rozezněl veselými hlásky 
všech možných pohádkových postaviček, příslušníků z říše zvířat i rostlin, 
ale i nadpřirozených bytostí. VeLkÝ mAŠkARní PLeS mohl být zahájen.  Pro 
děti byl připraven nesmírně pestrý program, soutěžilo se, tančilo a zpíva-
lo, ale také tvořilo. Odpoledne plynulo tak rychle, že jsme se ani nenadáli 
a bylo tu finále v podobě vyhlášení nejhezčích masek. A přiznávám, že po-
rotě jsem tuto roli vůbec nezáviděla. masky byly překrásné a je vidět, že se 
rodiče s dětmi velmi pečlivě připravovali. nakonec bylo vybráno pět dětí, 
ale ani ostatním to rozhodně nemuselo být líto, jelikož snad každé dítko si 
z karnevalu odnášelo alespoň nějakou sladkost – nebo třeba vlastnoruč-
ně vyrobenou masku. Takže kULTURÁčkU, děkujeme, že vás máme, bylo to 
prima! -mish-

V Kulturáčku panovalo maškarní veselí

Slavnostní zakončení již tradičních PC kurzů pro řepské seniory proběhlo 
v Centru sociálně zdravotních služeb v úterý 10. února. Jedná se již o osmý 
kurz, v němž pilně studovalo sedm skupin po šesti účastnících. kurz byl 
rozšířen o cvičení paměti, které se stalo oblíbenou součástí lekcí. „Stu-

denti“ navíc hojně navštěvovali knihovnu centra, kam chodili své nové 
znalosti procvičovat. Všichni účastníci zvládli základy práce na PC, práci 
s emailovou schránkou, psaní a odpovídání na zprávy, vytváření dokumen-
tů, archivaci a vyhledávání informací na internetu. 
nadšené absolventy přivítal kromě jejich skvělých lektorek i ředitel CSZS 
PhDr. Jindřich kadlec. Ten nejenže poděkoval lektorkám za vynikající prá-
ci, ale především pochválil všechny zúčastněné za aktivní přístup a chuť 
opakovat a zdokonalovat své znalosti. 
na každého „studenta“ čekalo vysvědčení a nutno dodat, že samé jedničky 
vykouzlily úsměv na mnoha tvářích. 
Závěrem bychom chtěli popřát všem, kteří se na přípravě kurzů podílejí, 
aby je nadšení z práce neopouštělo a aby byl co nejdříve spuštěn dal-
ší kurz. Zatím sice nejsou dostupné informace o jeho realizaci, nicméně 
v případě pokračování bude uveřejněna výzva v řepské 17, kde budou sa-
mozřejmě i konkrétní informace, jak se přihlásit.
knihovna, včetně využití PC učebny je k dispozici i nadále, a to vždy v pon-
dělí od 13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

-mish-

Osmý běh oblíbeného PC kurzu pro seniory je ukončený

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Po vánočním vystoupení  s koledami ve stacionáři jsme v úterý 17. 2.  zaví-
tali do Domova sv. karla boromejského v řepích s masopustním pásmem. 
Pod hudebním vedením pana učitele Petra hubáčka jsme s dětmi nacvičili 
pásmo písniček a říkanek z období masopustu z čech a moravy. na druhou 
část vystoupení jsme si vypůjčili pět černošských spirituálů z repertoáru 
legendární skupiny Spirituál kvintet. Zpočátku jsme se trochu báli, jak bu-
dou děti reagovat na hudbu, která se tolik liší od jejich oblíbených žánrů, 
ale byli jsme mile překvapeni reakcí našich dětí. evidentně je spirituály 
chytily za srdce, zpívaly s velkou chutí. 
Do Domova nás jako vždy doprovodila ředitelka naší školy mgr. Prouzová, 
která se také převlékla do kostýmu. V letošním školním roce jsme získali 
pěveckou posilu v naší školní etopedce PhDr. Aleně Petriščové. Doprováze-
la nás také paní učitelka Ing. Procházková a paní asistentka Růžková. Dě-
kujeme jim.
V Domově jsme vždycky odměněni radostným přijetím klientů, jsme moc 
rádi, když si s námi mohou zazpívat a když vidíme, že jsme jim přinesli 
trochu radosti. Všichni se těšíme na naše „známé“ babičky a dědečky, 
nemohu tu nevzpomenout „našeho“ pana doktora, kterému je 106 let, je 
nejstarším žijícím mužem v republice, a který nás fascinuje při každém vy-
stoupení svou vitalitou a dobrou náladou. 
Dále bychom chtěli poděkovat za milé přijetí Ing. monice Strakové, která 

naše vystoupení v Domově  zajišťuje, provází nás po pokojích klientů i ve 
stacionáři, a připraví vždy našim dětem královské občerstvení. Vážíme si 
také zájmu řepské 17 a jejím redaktorkám, které nás pravidelně doprovází. 
V neposlední řadě děkujeme rodičům našich dětí za podporu při nacvičo-
vání, dětem za třítýdenní brzké vstávání, skvělé chování a výdrž při dvou-
hodinovém vystupování. 

Za  ZŠ pro děti s SPU  U Boroviček 1 
Lucie Řehořová

Masopust v Domově

Foto: -mish-
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Romale Camerata zahrál sponzorům
neziskové organizace by bez podpory dárců a sponzorů v současnosti ne-
mohly vůbec existovat. Toto si uvědomují i v Domově sv. karla boromej-
ského v řepích, kde se v lednu uskutečnilo společenské setkání sponzorů 
a přátel, zpestřené koncertem komorního orchestru Romale Camerata pod 
vedením Jiřího Žigmunda. 

V kostele sv. Rodiny se shromáždilo na 150 hostů z řad institucionálních, 
firemních a individuálních dárců, kteří po celý minulý rok svými dary po-
máhali Domovu při zajišťování kvalitní služby nemocným seniorům.
hosty přivítala představená Domova sestra konsoláta a pak následovala 
krátká prezentace nejvýznamnějších projektů, které se za přispění dárců 
podařilo v loňském roce realizovat. V rámci podpořených projektů mohly 
být například po celý rok vzdělávány a zaměstnávány odsouzené ženy ve 
výkonu trestu. Pro větší pohodlí nemocných seniorů bylo zakoupeno nové 
sprchovací lůžko a antidekubitní systém, který slouží k předcházení prole-
ženin u dlouhodobě ležících pacientů. největší investiční akcí loňského ro-
ku se stala výměna ležatého potrubí v suterénu Domova. Vyměnit potrubí 
bylo poměrně dobrodružné, protože muselo proběhnout několik odstávek 
vody. Zaměstnanci a pacienti Domova toto náročné období prožili s velkou 
trpělivostí. ke zvládnutí náročné situace napomohl i tým pracovníků údrž-
by, který se snažil o maximální rychlost při takto náročné rekonstrukci. 
Dařilo se i v budování zahrady Domova, která slouží nejen pacientům, ale 
i široké veřejnosti při návštěvách četných zahradních akcí. Díky podpoře 
městské části Praha 17 a Praha 6 bylo v zahradě vysázeno 11 nových stro-
mů. V létě se dočkali ocenění i dva autoři (básník Alois Volkman a řezbář 
Pavel hladký) nově vzniklé křížové cesty, která se stala součástí meditační 
zahrady. na Cyrilometodějské pouti na Velehradě získali od české biskup-
ské konference děkovné uznání za významné dílo. Pokud je řeč o uznáních, 

jedno získala také sestra konsoláta. Jednalo se o cenu městské části Pra-
ha 6 v rámci udílení čestných občanství. Sestra konsoláta ji získala za za-
svěcení se službě starým a nemocným lidem.
Zajímavou událostí se stalo také historicky první vinobraní v klášteře, při 
němž byla zasazena první sazenice vinné révy. Dobrovolníci z české spoři-
telny pak pomáhali při založení vinice sv. karla boromejského. 
Domov hraje nezastupitelnou roli nejen ve vzdělávání odsouzených žen, 
ale i zdravotnických pracovníků z řad veřejnosti. V září proběhla v prosto-
rách denního stacionáře odborná konference na téma hospicové a palia-
tivní péče. 
během roku 2014 bylo uspořádáno také více než sedmdesát kulturních 
akcí. Z kostela sv. Rodiny se odvysílal první přenos koncertu do českého 
rozhlasu. k životnímu jubileu hudebního skladatele Jakuba Zahradníka 
a na podporu Domova byl uskutečněn velký koncert v Anežském klášteře, 
na kterém vystoupilo přes osmdesát účinkujících. Závěrem roku proběhl 
cyklus adventních koncertů s účastí Panochova kvarteta, orchestru Ar-
chioni Plus, dětského sboru Radost Praha a komorního smíšeného sboru 
Gaudium Cantorum. Uskutečnila se i tradiční humorná dobročinná aukce 
na podporu Domova. 

Všichni dárci a sponzoři si za podíl na úspěších loňského roku zaslouží vel-
ké poděkování. Součástí tohoto poděkování byl i koncert orchestru Roma-
le Camerata, který návštěvníky opravdu potěšil. Romští hudebníci svým 
uměním dokonce zvedli přítomné ze židlí a vysloužili si potlesk ve stoje, 
což bývá největší poctou uměleckému výkonu.

Ing. Monika Straková,
Domov sv. Karla Boromejského

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Od března budete mít možnost sledovat aktuální dění v řepích také v televizních reportá-
žích. Ty najdete na www.prahatv.eu nebo budou umístěny také na webových stránkách naší 
městské části – tedy www.repy.cz.
každý měsíc zde najdete čtyři krátké reportáže týkající se aktuálního dění, součástí vysílání 
bude také přehled pozvánek na příští měsíc.
A o čem se točilo v únoru? Reportéry z Televize Praha jsme samozřejmě pozvali k zápisům do 
prvních tříd a na zasedání Zastupitelstva mč Praha 17. Snad vás zaujme i krátký rozhovor se 
zástupcem starostky – Jaroslavem hájkem, který se týká nejen připravovaného rozpočtu.
A kamera nechyběla ani na zkoušce krásného divadelního představení „O chytré princezně“, 
které se právě pilně zkouší v kulturáčku na bílé hoře. Premiéra bude během dubna v Divadle 
Semafor a představení budou samozřejmě probíhat i u nás v řepích, v kulturáčku. -ras-

Zajímá vás co se právě v Řepích děje?
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V roce 2014 náš klub seniorů Průhon, po předcházejícím roce plném 
nepříjemností s rozdělením klubu na dvě části, které nám ztížilo pokra-
čování v plnohodnotné činnosti, znovu navázal na tradici klubu a začal 
pracovat tak, jako dříve.
Začali jsme opět jezdit na výlety, chodit do divadel, na různé výstavy. mě-
li jsme zajímavé přednášky a v zimních měsících došlo i na bowling. Také 
se musíme podělit o krásné ocenění v celorepublikové soutěži  Sen-Sen, 
kde naše předsedkyně (jako jednotlivec) získala 2. – 3. místo a náš klub 
seniorů Průhon získal cenu ve stejném rozsahu. no řekněte, dvě ocenění 
najednou – není to krásné? Pro nás je to velká čest za naše dvaceti pěti 
leté působení. 
máme za sebou rok plný zážitků, ke kterým jsme přidali, tak jako v letech 
předešlých, i společnou týdenní rekreaci, kdy v srpnu skupina seniorek 
vyjela do Penzionu kitty v Lučanech u Jablonce nad nisou. Počasí nám 
jako vždy přálo, tak jsme mimo kratších vycházek navštívili i Liberec-
kou ZOO a na krásné nové rozhledně na Císařském vrchu jsme obdivovali 
Trosky, bezděz, Ještěd a jako na dlani jsme měli i celý Liberec. byla to 
krásná rekreace a již nyní se těšíme na další.
Rok nám uběhl jako voda, rozloučili jsme se s rokem 2014 a je před námi 
rok, který bychom chtěli využít ještě intenzivněji. Proto jsme letošek 
zahájili grilováním s jubilanty, měli přednášku „Jak komunikovat s ban-

kou“, navštívili jsme krásnou výstavu obrazů a soch v budově kooperati-
vy a stačili si zaplatit další rekreaci na září do Vysoké nad Jizerou.
Chceme si do klubu zvát na besedy naše zastupitele a zajímavé hosty 
a hned v únoru to byl Zdeněk Pernes – předseda Rady seniorů české 
republiky.  Zimní měsíce, tak jako každý rok, zakončíme oslavou mDŽ, 
kde nám zahraje k tanci a poslechu naše Sparťanka a sejdeme se opět 
s pozvanými hosty.

Klub seniorů Průhon

Co nového v Klubu 
seniorů Průhon

Foto: archiv Klubu seniorů Průhon

Programy pro řepské seniory

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana Tvrdková.
Program v březnu: 3. 3. Volný program, 
10. 3. Oslava mDŽ – Sparťanka, 17. 3. Volný 
program, 24. 3. Jan bösser – výlety do okolí 
(beseda), 31. 3. Volný program.

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
První pondělí v měsíci od 14.30 do 
15.30 hodin, každé další pondělí od 14.30 

do 16.30 hodin. klub 17, Socháňova 1221, 
Praha 17.                        klub vede Petra Szarová.
Program v březnu: 2. 3. Odpoledne plné 
společenských her, 9. 3. Velikonoční povídá-
ní – tradice, 16. 3. Velikonoční výroba – přá-
ní, 23. 3. Velikonoční kraslice – malování, 
30. 3. Velikonoční kraslice – háčkování.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, od 9 do 11 hodin  
v kC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program v březnu: 4. 3. Volný program, 
11. 3. Fyzioterapie s mgr. J. Smékalovou, 
18. 3. Volný program, 25. 3. Volný program.

Klub aktivního stáří (KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin,  
kulturáček na bílé hoře,  
ke kulturnímu domu 14, Praha 17.
klub vede marie klosová.

Program v březnu: 2. 3. Volný program, 
9. 3. Oslava jubilantů – k poslechu zahraje Duo 
Sparťanka, 16. 3. Trénink paměti – R. koštelo-
vá – studijní materiály, 23. 3. Volný program, 
30. 3. beseda s místostarostou Tomášem Fin-
gerem. 

kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. bližší informace vám poskytnou pracovnice recepce CSZS v bendově ulici 1121 při osobním 
jednání nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15.30 hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS
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Mateřské centrum Řepík informuje

Oblíbené vítání nových občánků do řad obyvatel naší městské části se konalo po menší odmlce opět 3. února v obřadní síni radnice. Obřad jako 
vždy organizovaly milé matrikářky z Odboru občansko-správního, kulturní program tentokrát zajistily děti z mateřské školy bendova se svou uči-
telkou miroslavou martincovou. Přítomné potěšily veselým pásmem písniček se zimní tématikou.
Pro každé uvítané miminko byl připraven pamětní list a zlatý čtyřlístek, které jim s úsměvem předala starostka Jitka Synková. maminky z rukou 
starostky převzaly květinu a ani tentokrát nemohlo nechybět společ-
né fotografování. Fotografie budou zároveň s natočeným DVD jistě 
pěkným dárkem pro všechny zúčastněné.

novými řepskými občánky se stali: Jan kořistka, michael Smrček, 
 Anna Císařová, kryštof Žahour, Aneta Urbanová, Zuzana michalčíková, 
Sofie Fridrichovská, Jan kubr, Sofie Chlumská, Charlotte Sedláčková, 
Alžběta Zelinková, Aneta kovaříková, Sofie Wolffová, Sofia Shokalo, 
Vít kozák, hana kneblíková, Daniel Tuček, Jakub a Dominik Jíšovi.

Informace pro rodiče
Vítání občánků na řepské radnici se mohou zúčastnit děti ve věku od 
4 do 12 měsíců, které mají trvalé bydliště na území městské části Pra-
ha 17 (na základě žádosti jejich rodičů). Více informací: v úředních 
hodinách na matrice Úřadu mč Praha 17 v Žalanského ulici.

-ras-

Máme další nové řepánky

Foto: -ras-

Foto: -mish-

mC řepík nabízí pravidelný program pro rodiny s dětmi od pěti měsíců 
do předškolního věku pro aktivní trávení volného času. na dopolední 
program pro děti s (pra)rodiči se můžete zapojit kdykoliv v průběhu ro-
ku, není třeba se zapisovat, stačí přijít včas, kapacita je omezena na 
cca 10 dětí. 
V únoru mC řePík uspořádalo charitativní sbírku hraček, knih, her atd. 
Sešlo se jich dost na to, aby udělaly radost nemocným dětem v někte-
rém z dětských oddělení Fn motol – všem zapojeným rodičům moc děku-
jeme a „motolským dětičkám“ přejeme brzké uzdravení!

Také v březnu se můžete těšit na zajímavý odpolední program: 
Od 11. 3. budeme v Řepíku každou středu od 17.30 do 19 hodin cvičit 
jógu! HATHA JÓGA PRO VŠECHNY je cvičení určené pro dospělé (bez 
dětí – případně jen s opravdu malými miminky, které ještě nelezou, 
děkujeme za pochopení). Zkušená lektorka Dáša Ficková nás provede 
základními cviky – vhodné i pro úplné začátečníky. S sebou ručník a po-
hodlné oblečení, vstupné 90 kč. kapacita je omezena, rezervujte si pro-
sím své místo co nejdříve přímo u lektorky dasa.fickova@centrum.cz.

14. – 15. 3. tradiční BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, VYBAVENÍ 
A HRAČEK. Věci můžete nejen nakupovat, ale i prodávat – bližší 
info na webu mC. Jste srdečně zváni! 

19. 3. KLUBÍČKO – základy háčkování pro každého.
motiv a stupeň náročnosti si každý zvolí sám.
háčkování je skvělá relaxace a výsledek vždy stojí za to. 

Pro vaši úvodní lekci nepotřebujete vůbec nic, vše dostanete na místě! 
Přijďte i s dětmi, zatímco si pohrají, vy si vyzkoušíte techniky háčko-
vání.

20. 3. Pravidelné setkávání maminek s dětmi v rámci česko – ukrajin-
sko – ruského klubu ZOZULKY. Vítáni jsou všichni, kdo mají zájem do-
zvědět se více o zvycích národnostních menšin žijících u nás, naučit se 
třeba nová slovíčka či ochutnat něco dobrého. 

26. 3. ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ S ANITOU v rámci pravidel-
né výtvarné dílničky pro šikovné děti cca od tří let a ro-
diče, tentokrát na téma VELIKONOCE.

Více o programu, přihlášení na akce atd.  
na http://mc-repik.webnode.cz/.  
Jsme také na facebooku/mateřské centrum řepík.

Silvie Faletti,  
předsedkyně MC Řepík

^
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ZŠ Jana Wericha

Zaplněná tělocvična naší základní školy přivítala v úterý 10. února před-
ní českou atletku Zuzanu hejnovou, jejíž specializací je běh na 400 me-
trů překážek. na této trati je bronzovou medailistkou z letní olympiády 
2012 v Londýně a mistryní světa z moskvy v roce 2013.  Stala se mnoho-
násobnou vítězkou mítinků Diamantové ligy. V roce 2013 vyhrála i cel-
kové hodnocení disciplíny 400 m překážek žen. V estonském Tallinu pak 
byla jako první češka vyhlášena nejlepší atletkou evropy pro rok 2013.
Zuzana hejnová, spolu se svým týmem, uspořádala pro žáky naší školy 
zajímavé setkání, na které přinesla i svoje nejcennější trofeje. Žáci si 
tak mohli zblízka prohlédnout například skutečnou olympijskou medaili 
nebo trofej pro vítěze Diamantové ligy. Dozvěděli se spoustu zajíma-
vostí ze života vrcholové atletky, která jim ochotně přiblížila svůj denní 
tréninkový program. V diskusi se děti ptaly na otázky ze zákulisí atletic-
kého sportu. Ty, které měly trochu štěstí a požadované znalosti, získaly 
ve vědomostní soutěži krásné ceny. Smutný nemusel být nikdo, protože 
fotografii s vlastnoručním podpisem sympatické sportovkyně dostal na 
památku každý.
Žáci, které přednáška zaujala, a chtěli si ještě zasportovat, zůstali 
v tělocvičně déle. mohli si totiž vyzkoušet atletický trénink přímo pod 
vedením mistryně světa Zuzany hejnové. Ta na naší škole otevírá spor-

tovní kroužek heSU. Děti se tady naučí základním atletickým disciplí-
nám, základům gymnastiky i pohybovým a míčovým hrám. (heSU je 
sportovní akademie Zuzany hejnové – více informací na www.hesu.cz/
krouzky).
Děkujeme Zuzaně hejnové za milou návštěvu a přejeme jí spoustu úspě-
chů jak ve sportovním, tak i v osobním životě. 

Mgr. Lucie Odehnalová

získala stříbrnou medaili
naším cílem je vést žáky k bezpečnějšímu užívání internetu, mo-
derních informačních a komunikačních technologií, k osvojování 
etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a sni-
žování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Proto 
se ZŠ Jana Wericha připojuje každým rokem k celosvětové kampani 
ke Dni bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day – SID). Díky našim 
příspěvkům v rámci společenství, nahrávání dokumentů a výměně in-
formací s dalšími členy, jsme v lednu dosáhli statusu eSafety Silver 
Label. Protože naše škola organizuje osvětové akce podle stanove-
ných pravidel, získali jsme stříbrnou medaili národního centra bez-
pečnějšího internetu.

Tohoto úspěchu a ocenění si velice vážíme a jsme připraveni v této 
práci pokračovat. ne pro medaile a odměny, ale pro skutečně bezpeč-
nější internet.

Mgr. Eva Vojtíšková, 
školní metodik prevence

Mistryně světa a olympijská medailistka 
v ZŠ genpor. Františka Peřiny

hodiny intenzivní práce s „nadějemi“, které každým rokem ZUŠ blati-
ny přijímá na základě úspěšně vykonaných talentových zkoušek, při-
nášejí výsledky. Tyto k nám přivádějí stále více zájemců z řad občánků 
naší městské části, cestu k nám ale často nacházejí i děti a studenti 
ze vzdálenějších městských částí a okolních měst.
klavíristka marija Džanězašvili, žákyně učitelky eleny Zubriliny, 
byla s největším počtem bodů přijata k dennímu studiu na Pražské 
konzervatoři. Její kvality mohli ocenit i řepští jubilanti, kteří měli 
v loňském roce příležitost navštěvovat koncerty pořádané Úřadem 
mč Praha 17 v koncertním sále naší školy.
Začátkem února jsme odstartovali pravidelné třídní koncerty našich 
pedagogů, na kterých se představí všichni žáci hudebního oddělení. 
Přehled koncertů naleznete na www.zusblatiny.cz. 
kromě těchto koncertů bychom vás také rádi pozvali na tradiční 

koncert učitelů 
a nejlepších žáků 
školy, který se bude 
konat 24. března 
2015 od 18.00 ho-
din v koncertním 
sále ZUŠ blatiny.

MgA. Dana Tauerová
zástupce ředitele 

ZUŠ Blatiny

Z U Š  B L A T I N Y
P R A H A  -  Ř E P Y
Š PA N I E L O VA 11 2 4 / 5 0

ZUŠ Blatiny 
vychovává 
budoucí 
profesionály

Foto: archiv školy
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Březen v DDM na Bílé Hoře
14. 3. Keramická sobota
Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 200 kč pro 
studenty do 26 let a 250 kč pro dospělé. Rodinná vstupenka (1 rodič + 
1 dítě) 250 kč. Od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod., keramická dílna.
Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333  
nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz.

21. 3. FIMO dílna – vlastnoručně si vyrobte krásné šperky. 
Vhodné pro účastníky od 12 let a dospělé. Cena 290 kč včetně 
materiálu. Od 14 do 17 hod., atelier.
Pouze přihlášky předem na  gabriela.lasikova@ddmp6.cz

21. 3. Víte, co je Pilates? myslíte si, že není pro Vás? 
Přijďte si vyzkoušet, jestli je Pilates tak lehký a nenáročný, jak si 
možná myslíte! Cena: 80 kč. Od 10 do 12 hod., sál DDm. na tuto akci 
je nutné se dopředu přihlásit. mv@ddmp6.cz

21. 3. JARNÍ TURNAJ – stolní tenis, stolní fotbal a mario kart Wii. 
Pro účastníky ve věku 6-19 let. Startovné se neplatí. Od 13.30 do 
17 hod., sál a klub Šestka. Více informací na webu DDm.

23. a 24. 3. Klubové velikonoční dílny pro děti 6–15 let. S sebou 
vyfouklá vejce a v pondělí i proutky. Od 15 do 17 hod., klub k.m.R. 
na ZŠ Dědina. Registrace předem krouzkydedina@ddmp6.cz

28. 3. Scrapbooking – korálkové přání a dárková krabička. 
Populární technika práce s papírem, lepidlem a razítky. Odnesete 
si originální dárky. Cena 60 kč Od 14 do 16.30 hod., atelier DDm.  
Přihlášky turkova@ddmp6.cz

29. 3.  Hliněná neděle – keramická dílna pro veřejnost.
Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 200 kč pro studenty do 26 let 
a 250 kč pro dospělé. Rodinná vstupenka (1 rodič + 1 dítě) 250 kč 
kč. Od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod., keramická dílna.
Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333  
nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz

Podrobné informace o všech programech najdete  
na  www.ddmp6.cz.

U Boroviček 1, Řepy • Tel.: 235 323 333                  Mgr. Jana Němcová

 3. 3.  Výrobky z Fimo hmoty 
k mDŽ

 4. 3.  Turnaj ve fotbálku o ceny 
– zájemci se přihlašují 
u vedoucích klubu 17

 6. 3.  Veselý tužkovník
10. 3.  Promítání filmu na přání
11. 3.  Turnaj v kulečníku o ceny 

– zájemci se přihlašují 
u vedoucích klubu 17

13.  3.  náušnice z korálků 
a různých materiálů

17. 3.  Přijď si zahrát 
společenské hry

18. 3.  Filmové odpoledne – 
povídání o filmu a jeho 
významu s ukázkami

20. 3.  Jarní dekorace 
24. 3.  Jarní dílnička klubu 17
25. 3.  Fimo a drátěná dílna
27. 3.  mýdla, šumivé kuličky 
31. 3.  Velikonoční výroba 

všeho možného „Den 
otevřených dveří“

2. – 8. 3. Prázdniny – i v tyto 
dny se na vás těšíme J

Plán Klubu 17 – Březen 2015

Socháňova 1221, Řepy • Tel.: 235 314 141, 775 591 700

≥

Zápis do 1. tříd ZŠ proběhl
V naší městské části letos probíhaly zápisy budoucích žáků prvních tříd ve 
dnech 4. a 5. února. můžeme předpokládat, že 1. září 2015 nastoupí do 
prvních tříd našich základní škol 273 dětí. 
Celkem 173 prvňáčků uvítají v Základní škole genpor. Fr. Peřiny. Do 
Základní školy Jana Wericha by mělo nastoupit 100 dětí. 33 dětí má školní 
docházku odloženou o rok. 
Zápisy budoucích žáčků provázela již tradičně lehká nervozita, ale také 
spousta těšení – a to jak na straně dětí, tak rodičů. budoucí prvňáci mu-
seli při zápisu prokázat znalost svého jména a příjmení, základních barev, 
umět zarecitovat básničku, zvládnout jednoduché počítání, vybarvování, 
vystřihování… Všem dětem držíme palce, ať se jim ve škole daří i líbí a ať 
tam jsou spokojené a šťastné.
 -ras-
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V sobotu dne 7. února se v sále Sokolovny konala „první“ SPORTOVní ZÁ-
bAVA. Jelikož se jednalo o naší první takovou akci, byli jsme zvědaví, jak 
to celé dopadne. nakonec si myslíme, že se zábava povedla a doufáme, 
že si ji všichni přítomní užili. 
nyní bychom rádi touto cestou zpětně poděkovali za spoluúčast a za 
materiální nebo finanční pomoc při konání této zábavy těmto orga-
nizacím či jednotlivcům: největší měrou nám pomohla městská část 
Prahy 17, dále děkujeme ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Školce Želvička, společ-
nostem AVe, pivovar a restaurace U Fleků, restaurace na hřišti, Ok-VeT 
veterinární klinika řepy, kosmetický salón Faltová, rodinám koldových, 
bradáčů, Ticháčků, Weissů, Šnajdrů, kočovských, pánům Pavlu Dubské-
mu, Jiřímu kundeláskovi, miloslavu Rosenbaumovi, Petru Žmolilovi. 
Poslední velké poděkování patří restauraci Sokolovna, která zajistila 
občerstvení a kapele Sklepmistři, protože po celý večer nám hráli jednu 
známou písničku za druhou, takže jsme si všichni nejen dobře zatančili, 
ale i zazpívali.

Jelikož již na konci měsíce března nám vypuknou mistrovské zápasy jar-
ní části sezóny 2014-2015, rádi bychom vás pozvali na domácí zápasy 
našich týmů. Všichni hráči uvítají, když je opět svým povzbuzováním po-
ženete za vítězstvím nebo alespoň za dobře odehraným zápasem. nyní 
přinášíme kompletní seznam termínů domácích zápasů (viz tabulka). 
nakonec připomínáme, že se v areálu nachází i klubová restaurace, kde 
se můžete během zápasů občerstvit nebo zakoupit některý z klubových 
předmětů.

Nakonec bychom rádi touto cestou oslovili další hráče, kteří by měli 
zájem rozšířit řady některého z našich týmů nebo se jen podívat či 
vyzkoušet tréninkovou jednotku. Pro bližší informace kontaktujte 
jednotlivé trenéry:
Mini-přípravka (ročník 2009–2008), Josef Weiss tel.: 604 594 604
Mladší přípravka (ročník 2007–2006), Jiří kočovský tel.: 605 973 685
Starší přípravka (ročník 2005–2004),  

David machurka tel.: 603 811 646
Mladší žáci (ročník 2003–2002), Jan Chládek tel.: 723 243 890
Muži „B“, Petr Žmolil tel.: 604 156 967

TJ Sokol Řepy-FOTBAL

TJ Sokol Řepy 
fotbal informuje

Datum Den
TÝM

Muži „A“ Muži „B“ Ml. dorost Ml. žáci St. přípravka Ml. přípravka

28.3. SO
TemPO Praha „b“

 (14:00 na UmT Zličín)

29.3. ne
FA Praha

  (15:00 na UmT 
motorlet)

Sk ARITmA Praha
 (14:00 na UmT 

Socháňova)

12.4. ne
Sk ARITmA Praha 

(16:00)

18.4. SO
Sk Advokát Praha

(14:30)

19.4. ne
FC háje Jižní město 

„b“   (17:00)
Sk UnIOn Vršovice 

(14:30)
AVIA čakovice

 (12:30)

22.4. ST
TemPO Praha

(17:00)

1.5. PÁ
PSk Olymp Praha „b“

(11:15)
TJ Sokol Lipence

 (9:15)

3.5. ne
PSk UnIOn Vršovice 

„b“ (17:00)
Fk Dukla Jižní město  

(14:30)
TJ Sk Satalice

 (12:30)

6.5. ST
LOkO Vltavín

(17:00)

16.5. SO
TJ Slavoj Suchdol „b“

 (14:30)
AVIA čakovice

 (12:30)

17.5. ne
Sk Třeboradice „b“ 

(17:00)
TJ Praga Praha 

(14:30)

24.5. ne
Sk Střešovice (16:00)

27.5. ST
ARITmA Praha

(17:00)

30.5. SO
TJ SPOJe Praha

 (14:30)
FAAZ Praha

 (12:30)

31.5. ne
čZU Praha

(17:00)
Sk hostivař (14:30)

6.6. SO
TJ Sokol bílá hora „b“

(14:30)
TJ březiněves

(12:30)

13.6. SO
čechie Smíchov „b“

(14:30)
TJ Sokol Trója

 (12:30)

14.6. ne
Fk Újezd nad černými 

Lesy „b“ (17:00)
Sk Střešovice (14:30)
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Extraligové kadetky potřetí za sebou 
do final-tour!
V lednu a únoru pokračovaly volejbalové soutěže. Družstvo mladších 
žákyň si neustále drží účast ve druhé lize. V minulém turnaji tuto sku-
pinu dokonce vyhrálo a postoupilo do nejvyšší první ligy. Družstvo 
si udržuje pozici okolo šestého místa. Pokračuje také soutěž v mini-
volejbalu. Tam naše nejmladší volejbalistky předvádí skvělé výkony 
a dokazují, že i v této kategorii má Sk Španielka velmi talentované 
hráčky, které by jednou v budoucnu mohly skvěle nahradit nejlepší 
hráčky v extralize. Při posledním soutěžním turnaji se jim dokonce 
podařilo postoupit do vyšší soutěžní ligy.  Družstvo starších žákyň 
si neustále udržuje svoji příslušnost také ke druhé lize, i když jeho 
ambice byly o trochu větší. Zatím se však volejbalistkám nepodařilo 
postoupit do nejvyšší ligové úrovně a stále si zatím udržují celkové 
sedmé místo ve volejbalové lize. 
Družstvo juniorek nakonec skončilo v základní skupině o jeden jediný 
bod na čtvrtém místě. ke konci první části mohutně finišovalo, ale 
na postup do finálové šestky to těsně nestačilo.
nyní svěřenkyně trenérky evy Rackové hrají skupinu o 7. – 12. místo.  
klub rozhodl, že tato soutěž bude nyní sloužit  k ohrávání mladých 
hráček, které by měly v tomto  družstvu příští rok hrát. Družstvo nyní 
figuruje na celkově devátém místě tabulky 1. ligy juniorek.

POSLEDNÍ VÝSLEDKY 1. LIGY JUNIOREK:

Španielka –  kralupy 3:2 a 3:0
Teplice –  Španielka 3:1 a 3:0
Španielka –  Dansport 3:1 a 3:0
 
extraligové družstvo kadetek nakonec obsadilo v základní skupině 
třetí místo a s přehledem postoupilo do finálové šestky nejvyšší sou-
těže v čR. Do této prestižní skupiny se ještě probojovala družstva 
Olympu Praha, č. budějovic, Šternberku, Přerova a Prostějova. ka-
detský tým se v této nejvyšší skupině stále drží na třetím místě a již 
nyní je jasné, že si opět po roce zahraje finálové final-four extraligy 
kadetek čR. Je to již potřetí za sebou, co budou volejbalistky Špa-
nielky řepy bojovat o medaile.

POSLEDNÍ VÝSLEDKY EXTRALIGY KADETEK:  

Španielka –  Prostějov 1:3  a  0:3
Šternberk –  Španielka 3:1  a  0:3
Španielka –  Přerov 3:2  a  3:0

TABULKA  FINÁLOVÉ  SKUPINY  EXTRALIGY  KADETEK  

1.  Vk Agel Prostějov 39 b. 4.  Vk č. budějovice 26 b.
2.  Olymp  Praha 38 b. 5.  Sokol Šternberk 16 b.
3.  Sk Španielka řepy 28 b. 6.  PVk  Přerov 15 b.

ZVEME VŠECHNY SPORTOVNÍ FANOUŠKY A OSTATNÍ PŘÍZNIVCE!     
Jaroslav Honzík, předseda SK Španielka

Veškeré informace o tomto družstvu i celém sportovním klubu 
dostanete u předsedy klubu J. honzíka na tel. 737 375 831.

SPORTOVNÍ KLUB 
SK ŠPANIELKA ŘEPY

informuje

ŠPANIELKA

Ř E P Y

Potlesk pro reprezentanty 
KSŘ Řepy v Úněticích
Dne 8. února jsme se vzbudili do zasněženého a chladného rána. A to 
v 10 hodin musíme být v Úněticích, kde se koná boj o 13. až 24. místo 
v zimní pétanquové lize. Turnaj zahájil Petr Fuksa, přivítal všechny 
a oznámil, že za řepy nastupuje už druhý reprezentant na vozíku, což 
je poprvé v historii tohoto závodu. A div se světe, ozval se spontánní 
potlesk všech soutěžících, který patřil našim reprezentantům na vo-
zíku – Josefu Procházkovi a evě Pekárkové. Ten potlesk určitě zazněl 
i v uších a duši našeho předsedy, který v tom čase byl hospitalizovaný 
v nemocnici.
boj trojčlenných družstev začal. každé družstvo odehrálo čtyři 
zápasy. 
Vítězem celé soutěže v pétanque v Úněticích, tedy první místo získal 
team řePy „b“.
Celkově v rámci Zimní pétanquove ligy v Úněticích 2014/2015 naše-
mu „b“ teamu, jehož kapitánem je Josef Procházka, patří nepopulár-
ní 13. místo. členové klubu seniorů řepy to považují za fantastický 
a nečekaný úspěch.
A kdo byli naši úspěšní borci, kteří 8. února vybojovali na „bedně“ 
1. místo? Jsou to Ing. eva hladíková, Josefína kolaříková, Ing. mária 
Szitányiová a Pavel holoubek. 

Ing. Mária Szitányiová  
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O tu se dnes stará policie čR, ale také městská policie. A jak to bylo v řep-
ské minulosti? byli to prostě obecní četníci. každý z jednotlivců měl svůj 
rajon, ve kterém věděl o každém téměř vše. Podle dochovaných zápisků 
poznali četníci již podle druhu trestné činnosti jejího pachatele a prostě si 
rovnou pro něho přišli domů. Jejich původní služebna byla v domě č. p. 20 
(dnes již zbourán), kde současně bydleli i dozorci řepské ženské trestnice 
a do své smrti také legendární loupežník Václav babinský. 
Ubytování však měli v patře hospody U Škopů, kde byl mj. také taneční 
a divadelní sál. Prvním četníkem po 1. světové válce se stal Antonín mo-
ravec, který zde sloužil současně s Josefem Dunděrou, až do roku 1936. 
I toto byla v té době výjimka, neboť četníci mohli na jednom místě sloužit 
maximálně dva roky. Po té byli přeřazováni na jiná místa a to z důvodu, aby 
si nestačili udělat známosti, čímž by jejich práce ztrácela na objektivitě. 
Později se četnická stanice přemístila do dnešní ulice hekova, kde se ve-
litelem stal jistý pan Vít (německé národnosti). Současně strážníkem, ne-
boli obecním policajtem, byl František Svoboda. Toho po jeho smrti v roce 
1930 vystřídal karel houška a jejich činnost řídili starostové obce.

 Jaroslav Hájek, zástupce starostky

Prosba autora závěrem
někdy v letech 1932 – 1938 vycházel v obci sportovní plátek s názvem 
„hlasatel řep a Zličína“, jehož několik výtisků mám v archivu. mnoho jich 
však ještě stále chybí. 
Prosím tímto čtenáře řepské sedmnáctky z řad starousedlíků či rodáků, 
zda někde po svých předcích nějaké to číslo neskrývají. Pomohli byste tím 
doplňovat a skládat kostičky z historie řepského Sokola. Stačí jen krátko-
době zapůjčit. 
Dále pátrám po místním malíři novotném, případně jeho potomcích, kte-
rého si sám matně někdy z 60. – 70. let pamatuji. bydlel v horní části řep, 
údajně v dnešní ulici čistovické. Jeho obrazy řepské krajiny zdobily nejen 
budovu úřadu městské části ještě za doby národního výboru, ale jsou sou-
částí i mnoha řepských domácností. Jeho olejové malby na plátně s kvě-
tinovým zátiším také zdobí pražské prodejní galerie. Prosím o jakoukoliv 
informaci. 

Jaroslav Hájek

Bezpečnost obce

Řepští četníci před hospodou U Škopů. Vpravo opět Ant. Moravec 
a hospodská paní Škopová. 

Řepské četnictvo při vyšetřování pádu francouzského letadla v Řepích 
roku 1934 při ulici Karlovarské, kdy ještě nebylo v provozu ruzyňské 
letiště. V pozadí dnes zrekonstruovaná kaplička poutních zastavení 
cesty při výjezdu na Hostivice.

V žádné řádné obci 
nesměl obecní policajt 
chybět. Na fotu obecní 
strážník František 
Svoboda. Ještě dnešní 
starší řepská generace 
ho má takto v živé 
paměti.

Řepští četníci při vyšetřování vraždy v oblasti K Šancím kolem roku 1930. 
Vpravo zmiňovaný četník Ant. Moravec. 
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končící zima zatím připomíná, alespoň v Praze, spíše podzim. Sněhu jsme 
si mnoho neužili, spíše plískanice a časté střídání teplot doprovázené sil-
ným větrem. Za takového počasí se člověku nechce vstávat, a tak snad ten-
tokrát vezmete zavděk spíš než celodenním výletem, krátkou odpolední 
procházkou do blízkého okolí.
Chci vás provést břevnovským klášterem, jeho zahradami a nedalekou 
usedlostí kajetánka.
Začneme na Vypichu. Obejdeme tramvajovou smyčku a jdeme směrem k vy-
sokoškolským kolejím hvězda. Za stadionem ploché dráhy zahneme dopra-
va do ulice U Vojtěšky, jejíž levou stranu tvoří zeď hřbitova  břevnovského 

kláštera. Zde bude naše první zastavení. Odpočívá tu, mimo jiných, 
několik známých osobností naší nedávné historie. například profesor 
fenomenologie a historie dějin Jan Patočka, který byl jedním z prvních 
mluvčích Charty 77. Zemřel po vyčerpávajícím výslechu komunistické Stb 
v březnu 1977.
Je tu pohřben Jan Anastáz Opasek (+ 1999), opat a později arciopat břev-
novského kláštera.
V letech 1950 – 1960 byl vězněn jako „špion Vatikánu“ totalitním režimem 
ve vykonstruovaném monstrprocesu proti našim duchovním. Pět let před 
svým úmrtím tu ještě pochoval svého přítele, básníka a legendárního zpě-
váka protestsongů karla kryla. 
Pak již přicházíme k hlavnímu vstupu do samého objektu kláštera. břev-
novský klášter je nejstarší český mužský klášter, který dodnes slouží svému 
účelu. Sídlí tu komunita benediktinů. Založen byl knížetem boleslavem II. 
a pražským arcibiskupem Vojtěchem v roce 993. Součástí kláštera je kostel 
sv. markéty a kaskádovitá barokní markétská zahrada s bývalou oranžerií, 
v níž je dnes výstavní síň, barokním pavilonem Vojtěška s pramenem po-
toka brusnice, který sloužil jako zdroj vody v klášteře a zároveň napájí dva 
přilehlé rybníky. klášterní zahrada byla v minulosti rozsáhlejší, leč musela 
ustoupit výstavbě sídliště Petřiny.

Za husitských válek byl klášter zničen, a tak jeho dnešní podoba je převáž-
ně z let 1708 – 1740. Snad jediný pozůstatek někdejšího gotického kláš-
tera je křížová klenba nad pramenem. Po prohlídce kláštera a případné 
sklence vína ve zdejším šenku se projdeme nedávno obnovenou zahradou 
a zamíříme dolů kolem Patočkovy ulice k usedlosti kajetánka.
Původní dvorec, pak klášter, byl koncem 18. století přestavěn na zámeček. 
Sídlil tu řád, kterému se lidově říkalo „kajetáni“. má také krásnou zahradu 
či park s rybníčkem. Dnes je celý areál po rekonstrukci a slouží k odpočinku 
obyvatel Prahy 6.
Zde bychom mohli dnešní procházku ukončit. Šťastnou cestu!     

Jan Bösser

K Trninám
Tato ulice je vlastně severní hranicí spodního sídliště řepy I. Začíná 
odbočením z ulice U boroviček u Japonské školy a končí pod řadovými 
domky na Fialce, v místě bývalé navážky, dnes největší odpočinkové 
zóny naší obce. 
název je nejspíše odvozen z pomístního označení vyjadřující skuteč-
nost, že tato lokalita byla v minulosti značně zarostlá bodláčím.
Ulice vznikla a byla pojmenována mezi lety 1948 – 1968.

Jan Bösser

K trninám
ŘEPY – PrAHA 6

Foto: Jan Bösser

Břevnovský klášter a Kajetánka

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser



Adresa: Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  
Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Kulhánková, telefon: 601 324 846, 
e-mail: kurzy@pruhon.cz

Hudba, tanec, divadlo

Keramika, výtvarka

Jazyky

Kontakt
Další kurzy

Cvičení, jóga
Sólový zpěv (klasika, populár)
- pro děti od 6 let (1.800 Kč) i pro dospělé (2.800 Kč)
Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, 
housle, kytara, elektrická kytara, bicí
- pro děti od 6 let (1.800 Kč) i pro dospělé (2.800 Kč) 
Hudební přípravka
- pro děti 5 až 8 let (1.000 Kč)
PIŠKOTKY - tanec a balet
- pro děti od 5 let (1.200 Kč)        
Akrobatický rock’n’roll - přípravka
- pro děti 6 až 12 let (800 Kč)
Mažoretky
- pro dívky od 5 let (1.200 Kč)
STONOŽKA - dramatický kroužek 
- pro děti od 6 let (900 Kč)

Cvičení pro rodiče s dětmi
- děti okolo 2 let (800 Kč) 
Cvičení pro děti
- 4 až 7 let (600 Kč)
Aerobik a gymnastika pro dívky
- 7 až 11 let (1.200 Kč)
Sportovky (nejen pro kluky)
- pro děti 6 až 9 let (900 Kč)  
Cvičení pro ženy - bossu core, bossu 
dynamic, kalanetika, pilates, dance aerobic
- (70 Kč/1 lekce) 
Cvičení pro muže a ženy – fit camp
- (70 Kč/1 lekce)
Jóga - Integrální jóga / Jóga v denním životě
- pro dospělé (1.200 Kč)
Jóga proti bolestem zad a kloubů / na 
podporu vitality
- pro dospělé (1.200 Kč)

Keramika
- pro děti od 5 let (1.400 Kč) 
   a pro dospělé (2.100 Kč) 
Výtvarná výchova
- pro děti od 5 let (1.200 Kč)
Malba a kresba
- pro dospělé (1.800 Kč)
TVOŘÍLCI
- pro děti od 3 let (1.200 Kč)

Využijte nabídku reklamy na velkoplošné LED obrazovce  
na budově Kulturního centra Průhon v Praze 6 – Řepích. 

Poměr obrazu 2:1, doporučené rozlišení  
2000 x 1000 px (minimální rozlišení 768 x 384 px)

Obrázky: bmp, jpeg, ico, png, gif
Video: wmv, asx, asf, mpeg1, mpeg2,  

mpeg4, h.264, VCD, xvid, divx, 
mov, mp4, rmvb, avc1, QTRLE 

Flash: swf

* Spot by měl obsahovat pouze  
nejdůležitější informace  

(stručně a heslovitě, velkým písmem),  
tak aby byla zachována čitelnost textu  

(poskytujeme konzultace zdarma). 
** Vyhrazujeme si právo  

reklamu odmítnout.

Délka spotu (s) Cena/den (v Kč) Cena/30 dní (v Kč)

5 50 1500

10 75 2250

15 100 3000

20 125 3750

25 150 4500

30 175 5250

•	 Dobrá viditelnost a umístění (hned u tramvajové, autobusové 
zastávky a supermarketu).

•	 Ideální volba pro firmy a podnikatele, jejichž cílová skupina 
zahrnuje obyvatele z Řep a okolí. 

•	 Efektivní způsob prezentace prostřednictvím reklamy formou 
statického obrázku, animovaného spotu nebo videa.

•	 Ceny již od 50 Kč/den.
•	 Možnost slevy v rámci dlouhodobější spolupráce. 
•	 Zajištění výroby reklamy (cena dohodou).
•	 Garance minimálního zobrazení 7x za hodinu.
•	 Zimní provozní doba 7:00 – 18:00.

Kulturní centrum Průhon
Socháňova 1220/27
163 00 Praha 6 – Řepy
IČO 63833913
Nejsme plátci DPH

Ing. Michaela Dvořáková
E-mail: marketing@pruhon.cz
Telefon: +420 724 773 024
www.pruhon.cz

Angličtina, němčina, francouzština
- pro dospělé (1.800 Kč)
Čeština pro cizince
- pro děti i dospělé (1.400 Kč) 

Na adrese:  ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, 163 00 Praha 6 - Řepy
BROUČEK - kombinovaný program pro děti od 2 let (100 Kč/1 dopoledne)   
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 6 let (800 Kč) 
ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi okolo 2 let (1.000 Kč)
Holčičí tvoření -  tvoření pro dívky od 10 let (90 minut/ 840 Kč) 

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17NABÍDKA KURZŮ KC PRŮHON

Chcete být vidět? 

Proč právě u nás? 

Požadavky na dodávané soubory 

Podporované formáty

Kontakt 

Ceník inzerce

A4_kurzy_brezen_2015.indd   1 23.02.15   12:05
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SLuŽBy
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 

osvětlení, zásuvky atd., www.elektrikarerben.cz 
 Tel.: 604 516 344

•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
i o víkendech. PeCInA Tel.: 235 510 096, 602 954 461

•  SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je nutno jedno 
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní 
svou funkci a dochází k vážnému poškození. 
jirasek.servis@seznam.cz  Tel.: 601 236 957

•  Hájek – zedník živnostník. 
Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, 
kanceláří a domků. Okolí Prahy 5, 6. Tel.: 777 670 326

•  FIRMA ŠEFL PROVÁDÍ odstranění tapet, štěrkování 
panelů, malování, lakování. 
 Tel.: 235 311 433, 728 990 267

•  Opravy obuvi a brašnářského zboží, broušení nožů, 
nůžek a výroba klíčů. makovského 1222 (pasáž). 
 Tel.: 605 266 561

•  Zpracování účetnictví, personalistiky, daň. evidence, 
zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů. 
Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel.: 731 515 392

•  Firma VRŠEK – PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, včetně so+ne 
(PVC, koberce, plovoucí podlahy, korek). Tel.: 737 409 197

•  NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu 
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových 
možností. Tel.: 774 901 193

•  HODINOVÝ MANŽEL, mALOVÁní, ŠTUkOVÁní, 
kOmPLeTACe  nÁbyTkU. f.seher@seznam.cz 
 Tel.: 603 305 211

•  ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka, Petr meyer, 
Galandova 1236, řepy. Tel.: 211 148 037, 603 341 927

•  MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY, STĚRKA + NÁVŠTĚVA 
ZDARMA! jsaifrt@seznam.cz Tel.: 606 227 390

•  RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMů. 
 Tel.: 606 662 223

•  AUTODOPRAVA DODÁVKOU IVeCO maxi, levně, rychle, 
možno i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 
 Tel.: 602 817 588

•  ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY 
– zimní bundy, kalhoty, blůzy, námoř. trika, batohy, 
celty, nože, obr. spreje. bílá hora – čistovická 15,  
po–pá 15–19 h. www.e-armyshop.cz

•  OPRAVY TV, ANTÉNY, STA, SATELITY, ELEKTRONIKA. 
böhmova 5, P13, v.siebert@volny.cz, www.tvservis.cz  
 Tel.: 733 311 747

•  NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY 
I KOJENCE, vyzvednu např. ze školky, možné hlídání 
i večer. bývalá vychovatelka dětského domova, 
důchodkyně. Spolehlivě.  Tel.: 778 857 087

•  A.DOHNÁLKOVÁ – STŘÍHÁNÍ PSů. Ošetření uší, drápky, 
zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, řepy.  
 Tel.: 235 312 157, 737 841 145

•  AUTOSERVIS VRÁNA, masarykova 295, Rudná. Servis 
vozů všech značek, www.autovrana.com. 
 Tel.: 603 117 059

•  DRUŽSTEVNÍ BYTY: PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA, převody 
bytů do vlast. SVJ, zaměřování – PASPORTIZACe bytů 
a domů. Tel.: 724 304 603

•  JIŘÍ ERD – ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ A BOURACÍ 
PRÁCE. Od drobných prací až po kompletní rekonstrukce 
bytů a domů. Zateplení fasád. email: jirierd@seznam.cz  
 Tel.: 736 459 431

•  !!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU. Vyklízení 
sklepů, bytů, pozůstalostí, atd. naložíme a odvezeme 
cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za rozumnou cenu!  
 Tel.: 773 484 056

•  RYCHLÁ PůJČKA DO 24 HODIN OD 5000 DO 50000 KČ. 
Seriózní jednání.  Tel.: 606 027 445

•  ENGLISH CONVERSATION LESSONS, business english 
with a native speaker from england, TeFL certified.  
 Tel.: 731 523 540

•  CZECH FOR FOREIGNERS – exam preparation for level 
A1–b2. www.english1to1.cz.  Tel.: 737 337 445

•  ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, DĚTI, MATURANTY, příprava 
na PeT, keT, FCe, Skype english. www.english1to1.cz,  
 Tel.: 737 337 445

•  QUICK HELP – RYCHLÁ POMOC PŘI STUDIU ANGLIČTINY 
nebo s domácím úkolem. www.english1to1.cz

•  CALL-ENG – NĚKOLIKAMINUTOVÉ LEKCE PO TELEFONU 
s rodilým mluvčím. nedáme vám šanci se neučit!  
 www.english1to1.cz

•  VÝTVARNÍK HLEDÁ K PRONÁJMU NEBYTOVÝ PROSTOR 
20–30m2. Dosud neužívaný i suterénní nebo podkrovní 
prostor můžeme upravit.  Tel.: 608 508 345

•        !! SÁDROKARTONEM!! 
RYCHLÉ A ČISTÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRů, snížené stropy, 
kazetové podhledy, obklady stěn, vnitřní tepelné 
a zvukové izolace, příčky, oblouky, světelné rampy, 
poradenství a konzultace zdarma. Praxe 20 let, 
spolehlivost a kvalita. www. abalapraha.cz.  
 Tel.: 603 414 039

•  KUŘÁCI – ODVYKNETE! Tel.: 224 214 617, 604 207 771

•  GYNEKOLOGIE MUDr. DRAZDÍKOVÁ PŘIJÍMÁ NOVÉ 
PACIENTKY. bez registračního poplatku. Poliklinika 
řepy, Žufanova, 7. patro. 8 - 12 hod. Tel.: 235 312 245

ByTy
•  KOUPÍM BYT V ŘEPÍCH, POPŘ. STODůLKY. SPĚCHÁ.  

 Tel.: 731 119 201

•  MANŽELÉ HLEDAJÍ DLHD. PRONÁJEM NEZAŘ. BYTU 
V ŘEPÍCH.  Tel.: 777 104 107

ZAMĚSTNÁNÍ
•  PEČOVATELKA S DLOUHOLETOU PRAXÍ RÁDA POSKYTNE 

SVÉ SLUŽBY SENIORůM, vozíčkářům nebo psychicky 
oslabeným. Jsem empatická, trpělivá a spolehlivá.  
 Tel.: 776 250 426

OSTATNÍ
•  PRONAJMU GARÁŽ V GARÁŽÍCH U PRůHONU – 

dlouhodobě cena 2000 kč/měs. Tel.: 603 229 014

•  PRONAJMU GARÁŽ NA MAKOVSKÉHO ULICI.  
 Tel.: 603 805 894

•  PRONAJMU GARÁŽ Makovského 1394.  
 Tel.: 235 359 572

•  PRONAJMU  GARÁŽOVÉ STÁNÍ V OBJEKTU 
MAKOVSKÉHO 1393.  Tel.: 603 712 956

•  PRONAJMU DLOUHODOBĚ ŘADOVOU GARÁŽ 
V HORNÍCH STARÝCH ŘEPÍCH, poblíž ul. Opuková 
a bikrosu.  Tel.: 733 595 571

Nabízíme k pronájmu volné prostory 
svěřené do správy MČ Praha 17:

MASÁŽNÍ A KOSMETICKÉ STUDIO

• masáže
       • kosmetika
            • celotělové zábaly
   • depilace cukrovou pastou

Pro bližší informace navštivte 
mé webové stránky

www.masaze-cocopalm.cz

Studio COCO PALM 
Na Fialce II. 1693/14, 163 00 Praha 17 - Řepy

+420 731 110 950  •  coco-palm@seznam.cz

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá od 11.00–14.30, 15.00–19.00, So 9.00–12.00

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

Tel.: +420 606 764 011 • e-mail: zarjan@seznam.cz 
http://delikatesyvinodarky.cz

Výše uvedené prostory nabízíme ve výběrovém řízení, které je zveřejněno na úřední desce Úmč Praha 17 a na webových stránkách www.repy.cz  
v sekci úřední deska – odbor správy obecního majetku.

Informace: pí novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro, budova Úmč Žalanského 291, Praha 6 - řepy,  
e-mail: novozamskam@repy.mepnet.cz , tel.: 234 683 529.

➟  Španielova čp. 1289, kancelář 
o vel. 18,10 m2, přízemí  
– min. nájemné 1165,42 Kč / m2 / rok 
   bez služeb.

➟  Jiránkova čp. 1137, sklad  
o vel. 13,03 m2, suterén   
– min. nájemné 863,28 Kč / m2 / rok 
   bez služeb.

➟  Drahoňovského čp. 1192, garážová 
stání č. 30 a č. 55 v halových garážích 
o vel. 14 m2 
– min. nájemné 863,28 Kč / m2 / rok 
   bez služeb+DPH.
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nově otevřeno!!!
V řepích s vlastní výrobou 

dortů a chlebíčků
obchodní centrum řepy (oVus)

           2. patro   mhd slánská

u prokůpků

po–pá 8:00–19:00
    so 9:00–19:00
    ne 10:00–19:00

www.uprokupku.cz
tel.: 720 432 915

OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  
  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

výměny kuchyňských desek a dvířek
časově se přizpůsobím (i víkendy)

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

VÝMĚNY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost
Doubravínova 335/26, 
163 00 Praha 6-Řepy
Pondělí až pátek: 9–18 hodin 
(nebo dle domluvy)
Tel. i fax: 235 311 411 
Mobil: 774 000 092, 774 000 093
autosklobilahora@seznam.cz 
www.autosklobilahora.cz

NAŠE SLUŽBY 
POSKYTUJEME 
PRO VŠECHNY 
TYPY OSOBNÍCH 
I NÁKLADNÍCH 
VOZŮ / VČETNĚ 
TIR A BUSŮ 
AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2015 

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

včetně veškerých instalací
Za Mototechnou 1114, Praha 5-Stodůlky
tel: 602 318 551     www.stavbyjz.cz

Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ
na míru i s naplněním
(peří, duté vlákno)

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

163 00  Praha-Řepy
Telefon/fax: 235 310 276
mobil: 604 257 511
e-mail: i.varhulikova@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

PŘEPRAVA SENIORŮ A NEMOCNÝCH

• K lékaři
• Do nemocnice
• Do lázní
• Na rehabilitace
• K příbuzným
• Přeprava zdravotně postižených, vozíčkářů
• Možná asistence
• Možnost přepravy ležícího pacienta (Objednávky přijímáme od února 2015)

www.pohodatransport.cz
www.pohodatransport.eu

e-mail: info@pohodatransport.cz

Informace o cenách vám rádi zodpovíme na telefonu nebo je najdete na webových stránkách
PRACOVNÍ DOBA:    Pondělí – Pátek:    7:00 – 17:00 hodin

774 888 085

Dopravíme vás
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Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

● Zájmové prográmky již od 1,5 roku
● Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
● Celodenní stravování
● Víkendové řádění
● Prázdninový provoz
● Individuální přístup k dítěti
● Výuka angličtiny
● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme 
všechny dotazy a provedeme prostory školičky!

První hodina zdarma :)

OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

251 612 464, 603 466 089
www.servis-chlazeni.cz

OPRAVY ELEKTRONIKY A PRAČEK
251 610 329   www.opravujeme.cz

Carneeval
Taste of the 

Wilde
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Essential
Winner Plus
Magnusson

Slevy na vybraná krmiva až 10%  
již od 2. nákupu bal. 6 kg a více.

Rozvoz do 20 km zdarma
(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

Obchod specializovaný na krmiva:

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
 Prodej dámské módy

www.PLETENA-MODA.cz

Pasáž Makovského 1143, Praha 17-Řepy 
PO – ČT 10.00 – 18.00

zaluzieprovádíme�:

horizontalních�a�vertikálních

zaluzii¡ .

¡

vnitrních

zamerení,�prodej�a�montá�

zaluzieprovádíme�:
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zaluzii¡ .

¡
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www.english1to1.cz

dámské a pánské

Po–Pá 8.00–19.30 hod.
So 8.00–12.00 hod.

Řepská pasáž II.
Makovského 1225,

Praha 6-Řepy

Mobil: 604 737 329

Naše provozovna hledá kadeřnici na pánské a dámské oddělení.
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EKO-Kopecký, s. r. o. • Na Chobotě 1344/4, Praha 17-Řepy
Telefon: 777 151 141, 242 449 082 

E-mail: ak.eko1@volny.cz    •    Web: www.eko-kopecky.cz

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

mobil: 603 421 185
telefon: 257 950 255
www.gelingen.cz

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

Ukazujeme Bo�í lásku praktickým zpùsobem

www.pochoden-praha.cz
info@pochoden-praha.cz

Na Moklinì 672/32
163 00  Praha 17  Øepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Peèo  vaøo
Otevøené bohoslu�by
Cesty do hlubin Bible

Jsme otevøenou církví v Øepích. Vìøíme, �e církev
by  mìla  být  pøínosem  svému  okolí,  a  proto
poøádáme pravidelné aktivity pro ka�dého.

POPTÁVÁME 
PRO NAŠE SOLVENTNÍ KLIENTY 

BYTY A DOMY 
V LOKALITĚ ŘEPY, ZLIČÍN

RYCHLÝ PRODEJ 
VAŠÍ NEMOVITOSTI, 
PROFESIONALITA, 

SPOLEHLIVOST

REALITY LIRA
Ostrovského 253/30, Praha 5

602 275 931, 222 931 085
www.reality-lira.cz, 
info@reality-lira.cz

Hledáme pracovníky – invalidního důchodce na pozice:

 Řidič
 Dělník - (lehké manuální práce, úklid, asistenční služby, drobné opravy, péče o zahradu, úklid domácností atd.)

Požadavky: u řidiče průkaz skupiny B, vstupní lékařskou prohlídku a ochotu vykonat zkoušku z místopisu 
(Praha) u ostatních absolvovat vstupní lékařskou prohlídku, schopnost a ochotu fyzicky pracovat.

Pracovní doba:  exibilní až 6 hodin denně, možnost pracovat i méně než 5 dnů v týdnu.

Mzdové podmínky: podle § 4 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 567/2006 Sb. 
 v rozpětí 49-55 Kč/hod., u řidičů až 60-70 Kč/hod.

Kontakt: Ing. Martin Doubek, jednatel společnosti. Mobil: 603 279 498
Nástup do práce: 01. 01. 2015

Firma POHODA Transport s.r.o., 
se sídlem v Družstevní 951, Hostivice.
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Adresa: www.studiogernetic.cz
Slánská 381/10, Praha 6-Řepy Otevírací doba dle objednání. Otevřeno i o víkendu.
(křižovatka Slánská-Plzeňská) Telefon recepce: 235 325 659 nebo 602 501 191

Kosmetické studio GERnétic

Nabízíme vám:
 Péči o obličej, tělo a poprsí.
 Intenzivní omlazující kúry.
 Zeštíhlující a anticelulitidní zábaly.
  Ošetření akné a dalších kožních problémů.
 Hlubokou relaxaci a pohodu.
 Prodej kosmetiky GERnétic.
 Kosmetickou poradnu.

Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

pedikúra, parafínové zábaly (ruce i nohy), 
masáže, fotodepilace.

www.studio-giaccomo.estranky.cz 
Nevanova 1070/35

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
775 682 447  modelace nehtů 
608 222 211  
736 513 425  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz

Pondělí–Pátek : 8-12, 14-20 | Sobota: 9-14 | Neděle: 15-19

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

Žalanského 31/34, Praha 6 - Řepy (u kostela sv. Martina)

Informace o inzerci v Řepské 17: www.repy.cz 
tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688
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k nastěhování 
již v létě 2015

www.trioresidence.cz    800 226 223    

Bytové domy vynikají svým moderním designem, promyšlenými 
dispozicemi a naprostým uživatelským komfortem.
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